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الخ!جرآلىأ!ضلنه

ودعى.2591عامالأهليةالجامعةإفشاء!ذبمصرالساميةباللفاتالعنايةبدأت

بقسموالسريانيةالعربيةاللفتانفذرست(بالجامعةللمحاضرةالمستسشرقونالأساتذة

للفاتخصصثمفؤاد،الملكبسامعةالآداببكليةالسامبةواللنساتالعربيةاللغة

ذلك.بعدلدراسنهاخاصقسموالسرقبةالساميةالسامية

اللفاثبتدرش!فقامت،الأ!بالجامعةذلكبعدالمصريةالجامعاتاقتدتوقد

بهذهالعنايةوظلتبها.الشرقيةاللناثبأقسا!أوالعربيةاللغاتبأقسامالامية

والحديئة(،)القديمةالعبريةاللفنيندراسةعلىمقصورةالأغلبالأعمفياللغسات

بجامعةالآدابكليةفيالجشيةاللغةألاالاهتمامهذابممللمحظىولا،والسريانية

بتدرش!هاوقام.كاملمراددكثورالمرحومأسأذنابالرعايةئعهدهاأنمنذالقاهره

ولم.الأسبقالألسنكليةعميدأحمد،محمدالسميععبدأ.د/ذلكبعدنفسهبالقسم

اللفويةللدراساتبالنس!ةالأهميةذاتا،خرىالماميةاللفاتبتدري!عتايةثمةيكن

اللفاتمجموعةمعلالساميةالأممحضارةومعرفة،الدينيةالنصوصلتفسيرأوالمقارنة

الأكدية.

الدراساتعلىنعينالمىاللغاتتدرش!علىتحبرصالألسنكليةكانتولما

الحضاراتونعرف،الحيةاللفاتندرش!علىحرصهاوالتقابلية،المفارنةاللفوية

خدمه،بالكليةالساميةاللغاتفسمإنشاءإلىسعتفإنهاوثقافاتها،المختلفةاللغوية

العربية.لطغة

قسمإنشاءعلىبالموافقةالقرأرفصدر،الكليةلظلبالجامعةاستجابتوقد

آنذاكالألسنعمبوكان،8591سنةبنايراولفيالجامعةمجلسمنالساميةاللفات

علىحرصاأنناإلا،الآنحتىالقسمبهذاالتدريروشتمر.شعمبالرحمنعدأ.د/

سعبتين:الىالقسمهذابتقسيمقمنامنهاوالتعكن،اللفاتهذهبدرايعةالاهتمامزيادة

فضلأ(،والأمهرية)ا!عزلهةالحبسيةاللفةوشعبة(،والحدبمة)القديمةالعبريةاللفةسعبة

واللفاتاكسديةاللفةمثلكليهماالث!عبينفيالأخرىالسأميةاللفاتدراسةعن
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شعبةأهميةوترجع.العربيةالمحزيرةشبهفيالقديمةالعربيةوالنقوثرالفربيةلسامية

قسمالسنا19أنشات،الثىالأفريقيةبالقارةالمهمةاللفاتإحدىأنهاإلىالحشبةللفة

والهاوسا.السواحليةمعلالأخرىالافربقيةاللفاتبعضلندريرخر

هذهأهمبةلناوتبين،القسمهذافيقدمتالنىالجامعبةالرسائلكعرتوتد

وتعريفهالعربيللقارئبتقديمهاالعربيةالعقافةتئرىوأنهاوجدتها،الجامعةالدراساث

سللةفي.الرسائلهذهبعضنشرعلىالعزمعقدنائمومن،اللفاتهذهبحضارة

الله.شاءإنمستقبلاالإصداراتهن

سالممحمدعزة/الطالبةحصلتالتىالرسالةهذهبنشرتعالى-اللهبإذنونبدأ

التىالمتميزةالرسائلمنوهىالقسممنالألسنماجستير.درجةعلىابالقسمالمعيدة

والثناء.بالإسادةجمبعأمناحظيت

سعدياخاملحايفسيرافىالكريمتفسيرالقرآق"أثرمناهع:لرسالةاعنوان

.المحويقلسفراء!ثأحا

سعدياعنداليهوديالفكرعلىالعربيةالثقافةألرتبينالدراسةحاولتوند

يتضجمؤلفاتمنقدمفيمابهوتأثر،العربيبالفكروثيقأاتصالااتصلالذىجاءون

بالأندلمى.فكريةنهضةوبناء،اليهوديالفكرخصوبةفيلهوساهمالنأثر،هذافيها.

التراثبينثقاقيجسربإقامةبالقسمالدراساتهذهتحطىأننرجوفإنناوبعد

العربيالفكرفضلعلىوتطلعهم،العربالمثقفبنوالمتعطشينالسأمي!ن،عندالحضاري

ينابيعه.مننهلواالذينالسامبننمنالكثيربنعلىأيضأ

نلللتثي!515الماف!الله9

الرعوفعبدعويىأءد/محمد
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http://kotob.has.it



يرشدروتيند

دفعفيالأهمالعاملوالدلائلالوقانععلىالقائمةالمقارنةالدراساتتعد

وبينجهةمنوالعبريةبيةال!لينسيماولاواللنوية،الفكريةالأكاديميةالدرأسات

.أحرىجهةمنالساميةاللغاتوساثرالعربية

،اليهوديالفكرعلىمجالاتهابكل،العربيةالثقافةأثرعلىالأمثلةأوسنحومن

الوقتذلكفيالعربيالفكرمجالاتكلصناكنرفالذىجاءو!سعدباالحاخا!

بعدفيمااليهودشهدهاثاملةفكريةنهضةبناءفيساهمعربيا،يهوديافكرأليؤسس

الأندل!.في

أعمالاحدفيالأثرهذاأظهرأنالبحثهذاصفحاثخلالمنحاولتوقد

جهودلولالمتميكنلمالعملهذاولكن.التكوينلسفرتفسيرهوهوالتفسبرية،سعديا

وضحقرفأيكفينيالذىالرءوت،محبدعوفيمحمد/الدكنورالجلبلالأستاذ:مشرفي

بالبحثأسيرجعلتنيالتىالسديدةالعلميةنصائحهجان!إلىهذا!رسالتيعلىاسمه

إكرام/الدكتورةلأسناذتىوالئقديرالشكربخالصأئقد!كما.الصحيحمسارهفي

خطوةمتابعتيمشمةوتحملتوالإرسادالاهتماممنالكثيرأولتنيالتىسكر،اللهعبد

منبالعديدأمدتنيكما.الصورههذهفيأيديكمبينظهرحئى،البحثليبخطوة

البحث.هذافيكشرأمنهاأفدتالتىالمراجع

منهأفدتالذىحس!،صالحصلاح/الدكتورللأسناذالشكربجزيلاتوجهكما

ولابالوقتلاعلبئيبخلفلمالنفسبرفيسعديالغةبدراسةالخاصالفصلفيكثيرا

الهطل.هذافياريثاديفيبالجهد

البحثقراءةعناءنكدااللذين،المناقشةلجنةلعضويسكريجزيلأقدمكما

الجلبلةلأصنلذتيفأتقدمالحليلة،نصحائهمامنأفيدأناللهمنأرجوولذلنب،وتفحصه

جلتبأننىأفخروالتى،البحثهذامناقثةلقعولهاالشكربجريلناظمسلوىد/
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ومعلميأسئاذيإلىالشكربخالصأنقدمكما.الليسانسمرحلةفيطالبةلهالأسئمع

كانلمافلولاهتقدير،كللهأكنوالدىشكر،بكفبهلاالذىالرفاعيأحمدجمالد/

به.الوفاءاسعطبعلاماعليئالجميلمنلهأنكط،فكرتهصاحبفهو،البحثهذا

القسم،فيالعونيدليومدساعدنيمنلكلبالشكرأتوجهأنيفومنيلاكما

.بسوىأحمدنيرهمند/و؟الوهابعبدمنصورد/رأسهموعلى

يمكنلاماتحملااللذينالعزيزينوأميأبيوخاصة،لعائلتيالشكركلوأخيرا

وإيابيذهابيفيومصاحبةمعاناةوتخفيفسهرمن،العملهذايتمحتىمنيتحمله

لى.اللهحفظهمأ،البحثيخصأمرلأى

الشكرجزيلولكلم

ا!لللتعاباالله5
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لفهرس!ا

الموضوع

ولغة،ال!تفسير)تدوينا.لغةفىالعرييةأثرالثقافةةالأولالفصل

..،...،................،...،....،..+..........اليهوديةالعربيةالكتابة

اولأ-

.........،....*............................................الصوتيةالطواهرت"لانيأ

................-..................................:.....النحويةالظواهر:"دالثأ

...................................................الصرفيةالظواهر:رابعأ

......ا...............سعدياكنابةمبزتالتىالأسلوبعهالسمات:خاسأ

....................التفسيرلفةفيالحضارةألفاظانعكاس:صاثصأ

...،..................والمسلميناليهودالتفسيرعندمناهح:الثانىالفصل

...........................والدلالىاللفويالمصطلحفيالتفسير:اولأ

.ا........سعديافعرةقبلاليهودعندالدينيالئفسيرمناهج:"يائيأ

الميلاديالعاشرالقرذفيالمسلمبنعندالنفسيرمناهج:"لالثأ

........التفسيرمم!سعديامنهحفىتفسيرالقرآقأترمناهح:النالثالفصل

11

7م

م0009

كه0007

0068

لم002

01

00023

0025

000000000،000000000000000000000013.!.......والمتثسابهالمحكمباعتبارالتأوبل:أولأ

0000034..........+......ا.................المحازيةالدلالاتباعتبا!العأوبل:ثائمأ

00000000000000000000000000046...ء00000لابةاوجوهاسنقصاءباعنبارالأوبل:"يالمأ

96.......،....!.........والخصوصالعمومدلألاتبأعتبارويلالطترابحأ

0017...!.،..."..........للألفاظاللفوبةالمفاصدباعتبارالنأوبل:خامسأ

لم6.+........ء.،0،1...،.........النحويالتركيبعلىاعتمادأالناوبل:صاثعأ
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الفهيحابحتا

الصفحةالم!ضوع

000000917ياتفسيرسعدفىالإسلاصمىالعريىالفكرياقضاانعكاس:الوابغالفصل

أدلأ

!!9.......................0001....000000000000اوصفانهاالإلهيةالذات:"ما.

ثالمأ

رابعأ

خامسأ

............................................الإنسانوحربةالإلهىالعدل

...!...............................................ا.الدينيالجدل:صابعأ

602

18Y

225

247

251

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000255...*.........:والمراجعالمصاثرلبت

00000000،0000000،0،0000000000000000000257العربيةوالمراجعالمصادرئبت

00000000000000000264.++...،،.............الصبةوالمراجعالمصادرلب!

0000100000000000000000000010000000267الأجنبيةوالمراجعالمصادرلعص
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مقذت

مئمتحلنالإسلميةالخلافةظلتفياليهودفيهاعاشالتى،الوسيطالحصرفنرةنعد

الصتعلئةتلكخاصةالئفافيهاحياتهمفىجديدعهدفالحة،الدينيوالش!امحالحريةبمناخ

؟الدراساتبهذهالنهوضحاولوااليهودمنعلعاءالفئبرةلاللثفيبرزحيدت6الدينيةاساتبالدر

القديم.العهدئفاسبرفيجديدايجاهبتاسيسظهورهارلبطالتىحاعونسعديامقدمتهموفى

سعثلاكانوفدالوحى،معنتوأفقالبهوديةللعقبدةعقليةألسسوضعألاتجاهـف!هدأويضثت

للفرآنحديدةنفاسيريفدبمالفترةثللثفيحاولوأالذبنالمسلمبنعلماءخطىعلىيسيربهد!

عهدهم.علىثكنلمودنيويةدينيةعلوملظهوراالصحابةعهدبعدونلل!

النحوية،لمحواعدهودرأسةبلغتهالانشغال،القديمالعهدبتفسيرإلاهتمامصاحبكعا

وعلى.اللغةعلىيعئمدللفرأنيقس!رلئغلعونحوهالكريمالقرآنيلغةالعربلاهدماممحاكاه

وضعهاالتىالقواعدبذلكمحاكيأالقديمالعهدلغهلدراسةاطضامهسعد!اوجهالأخرالجانب

والعبريه،العربيةاللغتينبينالشديدةللقرابهمحاكايهافيغضاضةيجدلموالتى،العرب

الذخأاالمفردةلفظةالسبعدنيقمملر11ا176+ادأn7"0ظاأول+أ"3كتابالمثالسبيلعلىفألف

.احدةولمرةالفديمالعهدفيورد!لفظهلسبعينشرحاشناوك

إعادهـالمكانةفىولغتهاالقديمالعهدل!فسيرالاهئماميؤجيهبعدلسعديا،الفضلوبعود

المشناكانأنبعدامحاكايهايحبالتىوالبلاغيةاللغويةالمثوةواعئلارهالفديمللعثدالمفقودة

جرياوذلملثفيهعا،جاءماودراسةعلبهمابالتعليقاليهودحاخاماتكلاهثماممركزوالتلمود

والأدبيةالبلاش!يةالمعجزةإظهاراهتماصهمجلجعلواالنينالاسلاممفكروشعلهمانسقعلى

الكربم.آنللفرواللغوية

الوحيمعثثوافقعقليةلأسسوفقأ،القديمالعهدبئفسيرالاهئمامهذالظهوروالعحفز

الحيننلكفيوجهالذىالنقدهو،والبلاغيةاللغويةالقدوةمصافإلىورلحعهلغئهودراسة

فده،البشريةالأيبيوتدخلوالتجسيمبال!حريفايهاماتإليهوجهتحيدت6القديمالهدإلى

النمنالقرانينضلأنفسم،ال!هودداخلمنجاءالنقدهذاانالأمرصعوبةمنزادوما

الملحد"البلخيو.حيوي،القديمللعهدجديدةئفاس!رتفديمإلىودعواثمامأالثلمودرفضوا

الأكبرالدوركانهناومنالفديم،العهدسجلهاالتهىايانبياءمعجزأتكلثالذىاليهود!

إرساءطريقعنويجسيمتحريفكلمنالقديمالعهدخلوإيبهاتهوالفترةهدهفىلسعديا

المرتبطالعظىالتاوبلعلىويعتمد،والنقلالعقليبنيوفقلفسيرألئفسيره،حلبدةدعايم

علىبعتمدكالىالذى،قبلم!سالدأكانالذىالئفسيرمنيدلاعنه،يخرجولابالنص

وسلاقهاالنصع!عالحرو
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هذهيعدىالأمرولكن،القرآنيةالئفاسيرم!اهقئقليدحدعندبسعدياالأمريفصاولم

هذ!.الفكريةالقضايابعضفىا،ساإممفكرويتناهاالثىوالآراءايمبادىءالدزامإلىالحدود

.تفسيرهلغةفيالعربيةللهحاثاللغويالأثرعن!ضلأ

بفلسفةيأثرهلنفىلاهذاولكنالمعنزلة،بحدهبجداكبيرأيأثرأسعدياتاثرفتد

بالفلسفةعلمهإنبلإليونانيةاللمؤلفاتالعربيةألئرجماتخصمنوأفلاطون(رسطو

منكانوإنعا،العربيةإل!المترجمةاليونانيةالنصوصطريىعنمباشرأيكنلمإليونانية

بالمفكرينسعديابتأيزالراىهذأان.المعنزلةخصوصا،المسلممنالمئكلميننأثرخاير

بشيادةجاء،مباشرغيربطريقيعريبهالنمالتيأليونانيةوبالفلسفةمباشربطريىالحسلمين

الذىم(021أ-4)135ميمونب!موسىوأول!اليهود،وغحرأليهودالباحثينمنالعليد

العرببةبالصصالرربطهاخصمنإلافممهالأيصكنالتفسيرفيالجاحونيماقوالأنرأى

فىاشارالذقشموكر،مردخاىموشيهالتفسيرمحققبشهادهوكذلك(.البحثم!اة)صى

من96صصإلى3مصه)منجوانبهبعضتوضيحمعالتأئرهذاإلىللثفمميرمقدمئه

أ+-ا!63للا؟6!ظول6"6*ل!6!كثأبمؤلفة،لروركيريناالباحثهجأتكمامقدمله(.

71,11-717617016,III 1DOوايالبأليهودفيالأدببينالايضال)بداية"ئال!66+ش36ء3673،+لا

كتبهاالئىواللغويةايادبيةالأعمالأنبحثهافيوسحلص(الميلاديالعاشرالقرنفيالعربي

العربشهدهاالمنىاطادبيةبالنهضةنأئرأكانت،العرائبناوسعدياسواءالوقتذلكفىاليهود

اضدالتألزا،نبلفيمه،ذأتيهوديةادبيةأعمال!ناكئكنلمذلكفبلوأنه،الفثرهتلكفي

الوق!.ذلكفيالعربلدىالموجودةايادبيةالانماطواسمعارةالكئايهنمطإلىوصلحدى

بعضفيسعدياآرإءتأئرأشارالذىولفنممونهارىالمستشرقهداكاليهوديخرومن

كتابمن51هـ20،ب)العربمناستالاهاالتىاالخلققضيةمد!،الفكريةالفضايا

أبرزدد،النبوةقضلهمئلالقضايا،بعضفيرايه(نسنرئكماالممكلمين(.فلسفهولفنسون

من)انظرالإسلامىبالفكرذلكشمثاثرأالقدلمالعهدفيموجودألكنلمجانبالها

-217!2'1.)Vونايزهاليهودى)الفكركتابهمالدههفىذكرالنشارد.سامىأنكما

فانوكذلك.المعتزلةمدرسهفىصغيرللعيذمنأكثريكنلمسعدياانالأسلام!ه(بالفلسفة

وذلكداخلهاكانبلفقط،منهاويأخذبعدعاالعرببينالثقافيهالحركةيتابعيكنلمسعديا

علىالوزبرمجلسفيبحضركان6بقولإذ1(135واياشراف)التنبيهالمسعودىبشهادة

..بينهممالفصلالعلموأهلوالفضاةالوز!إءمنويخرهعيمميب!

منمجاللأئهاعليهااو"كأكوفالدراسةيشئحقالتذسيرفيسعدياجهودانشكفلا

إلىدفعنىمأوهوض!يرها،عنالاسلاميةالعربيةالحضارةبهيميزثالذ!العطاءمجالات

الآتمة:النفاطفىالدراسةنجطهاإخرىاسبابعنفضلا،للدراسةالموضوعهذااختبار
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ئائرفقدهالفتوةئللاافىالإسد*ميالعربيلا؟ثرمص!لخيرسعدبايعد

والددانأثوالئفمميروالممعراللغةفيالمحالاثجميعديالعرببالعلماء

الدينيالفكرمجالاثفيالغزلهرالعلميإنلاجهفىهذاوانعكممكاوالفلسفة

اللغه.وو(الأدباللهود!ط

فيالبهودكلطالفكرعلىايزاكبرصاحبكانأنهفىسعدياأهميةنئمئل

بالطوايفلتحكمالتيالرسمحةالربانيةسسةالمقداخكم!لأنه،الفلرةيتك

العربىبالفكرالتأيرفىمنهاسبواكانواالفرال!نانحيندفي!اليهودية

نظرأسعديا،يايئيربحجماليهودكطالفكرعلىتأييرهميكننلمالأساضيا

يعززألىمنصبهخئكمنفاسنطاع،الرسميةالسلطةداخلصلكوله

فس!ديالنلك.اليهوديةالطوائناداخلويقويهوالعرب!6م!الأساأالأثر

ويتفاعليتلقيالربانيةالمؤسسةداخلمنكوحاخاملهودمفكراوكبعلبر

.الفترةهذهلخسالإلمطميالعربيالتراثمع

فطشامليهودىفكرلبناءألانطلاقنقطةأوالأساسحجرسعدبأيعئبر

لاحلىالليودالمفكريناماممصراعيهعلىالبابوفئح،المحالاثجميع

منينهلوناليمودالمفكرونفدداالإسلاميه.العربيةباللفافةالتائريهابوا

حفيقيونيهودفلاسفةفظهراسثحماء،غيرعلىالإسلاميالعربيالتراث

أدللأ؟ق!3جبيرولاينص!وشعراءأق!6ءأدأ+ف!6ميموقبنموسىلكم

3)159-+أ،لأأجناحابنمل!لغةوعلماءم(Aا-580أ؟)663،020

أم(ا-146)120لأ62لاث!663!لأعزرابنوابراهامام(155

حدة.علىالمجالأتهذهمنمجالكلف!مثخصصةكفوصلرت

التفسيرمجالفىسعدياإنجازإتيئداولأنهاإل!الدرأسههدهاكل!ميةويعود

ماعلىواقئصرت،بللتفصيلالسابتةالعربيمةالدراساثنننناولهالموالتى،القديمللعهد

الضوءالنفسيريلقىحيث.والفلسفةوالثرجمةاللغةمجالاثفيإنجازأتمنحققه

وعلىاوالقراثينالربانيينطالعليبينالصراعوأحئدامعاشهاالئىالفئردعلى

يها،وياثره،عليهوانعكاسهاالإسلمي،الفكرفيآنذاكالمئارةالفكريةالقضان

بهاألمالتىالجوانبكليظهروكنلك.القديمالعهدنصضوءفىصنأقشئياومحاولئه

إلىبالاضالمحهفلسفية،.ومذإهبئعسيرمناهجمنالأسلاحيالعربطالئرايةمنسعديا

لالكتابةكتمهاالتىاعمالهفيالعربيةاللهجاتآئارظهرتحيثاللفوب،الجات

ال!هودله.العربية
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،ينثماطهسعدياثناولتالثىالدراسا-تلكشالحصرلاالمئالسبثلعلىونذكر

بالثراسة:الفكري

الاماناتلكتا!الفتا!عبدإبرإهببمنازكد/!اهلكتور!سالة

قا،.النصقراءةعلىتعنمددراسةوهى(5ظأ+361)لأحرأدالاعتقادات

ل!يقاتعدبذلكوهي،النصلغةعلمحددهاالتىالنصاش!اقلوسائل

قديم.نصعلىحديثلمنثجع

نعكثدهالذى"S..LSkoss"1.سكوس.لسكتا!ترجمةيتاولتدرأسة

النحاةأقدمجاعون"سعدبابعنوأنكئابفىناظمسلوىداقدمئهاسعدبا،

التعليقاتوتعليقايه،سكوسيزجمةإلمىسلوىداأضافتوفدالعبرانيبن!.

!كامبنقلوقامت6كتابهتنايابيذالمؤلفدكرهمالذينيالأعلامالخاصة(

ftm"3!3سعدباكدابمنوالخامسالثالثللفصلين )n riyفصبحكئابأ"أئلا

مع.العربىالحرفإلىالصركيالحرفمن7،اللغة"كئابأوالعبران!دن!لغة

معجمحوللمحراسةإلىبالاضافةفبهماالعربيالأئروتوضيح،للفصليندراسه

"،العبريةالمعاجم11د.سلو!كتابضمن"هأجرور2أ!16لالا"6سعديلى

متكلماجاعور"سعدياعنوافها.ذكر!ييحيىللبأحثماجستيورسالة

خل!منللسعدياوالكلاميةالفلسفيهألائجاهاتبلراسهفيهايقوموثثلسوفأ"

العرييهبمصاثرهاربطهادونولكنوالاعنقاداث"هاناتم1011سعدياكتاب

والإسلامية.

بينمقارنةبعقدفي!هافامتوالتىالقرأئيةللثرجماتميوابولباكد/ثرأسة

التركيبيةالناحيةمنسحدباوتوجمةللتوراةائعةالقرالترجعةمنأهدالشو

.العبريالمصدرمعيالمقارنةواللغوية

ركزالتوراةترجمةفىسعليامنهجعنهويدكياحمدلد/!صمرةثراسة

الترجمةنمطتحليلنم،القثيمالعهدلرجماتتاريحعرضعلىفيها

معتركيبيةأولفظيةعلاماتخصمنوئاصبلهااشكالهاوتحديد

الاسلامىالتأنبر11هويديدا(حمدكتابالىبألأضافةالقرايية.النصوص

منتسوكرمعثمةفيوردما-عرصوبهالوسيطة!الييوديةالئفاسير!ي

اللكوين.لسفرسعدبالئفسيرونفدتحليل

صمثمكلاتعنالأيوبيئمامالسوركم!الباحفبإعدادهاقامدكتوراهرسالة

لغويةلصدةدراسةوص،العربيةاللفةإلىللنوراةجاعونسعدياترجمة

والعيرية.العربيةبينمقارنة
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مراىالمحث

الذىوالرأىالفكرةعرضخصصوذلكالوصغى،الحنهجالدرأسةتتبع

ولما،غامضةجوانببهاكانإذاوشرحهاالتورائيةللفقرةتفسيرهفيسعديايقدمه

رأىربطخيدلمنودلكالمقارر،المنهجمنأفدثفقدمقارنأالدرأسهعموضوكان

مع،الأخرىالأفكاردوقواختارهسعديابهيأيرالذىالعربيالمالكربرأىسعدبا

بينهما.والاخئلافالانقاقجوايبإظهارمحاولة

الدىالئكوبنلسفرجاعونسعديايقسبرعلىالدراسةهذهلمحىاعئمدتوفد

فىالربانيي!مدرالئرببثمن8،11!عاموالصادريشوكر،مردخالىموشبهحفقه

يالكتابةمدونوالئفسير.الكتابلهذالديالمتوفرةوإدإولئالطبعةهىوأمريكا.

كانالتىالكثابةوهى،عبريةبرو!العربيةالكلماتكناية!ىوالبهودبة،العريية

الوسيط.العصرفياليهوديستخدمها

سعديامقدمةثمشموكر،موشيهالتفسيرلمحققمقدمةالتفسيرهذاونسبق

علىملاحقخمسهإلىبالاضافهللتفسير،العبريهالترجمةئمالئفسير،ونصللتفسير

والملحق،إبراهيمبقصةمسدشهدأالسفرلفوائدسحديامناقشةمرجزء:-التاليالنحو

الأخرىالخمسةوالعا؟حقبسعليا،الخاصااالممدلزاك!ابا111إ3ول110636!تالثانى

منوأجرأء،إبراهيمخروجلقصهسعدبا،يلصلذ،حفنيبنصمويثلالخاخامئفسببرص

ئمسبرد.مقدمة

العربي،الحرفإلىسعديالفسيرمنالمنفولهالشواهدتقلعلىحرصتوفد

علىاكلأمرفيهايل!بسأنخشيلطالتىالكلماتبعضكأإلاممى،ذخلأطدون

قوسينبينوضعتها،واضحةنحويةأخطاءبهالاحظتال!ىالكلصاثأوالقارىء،

النص.مئندأخل

عرضابهفدمتتمهيدلسبقها!نيسةفصولاربعةإلىالدراسةوننقسم

الإسلاميةضالعربيةالحضارهطلفيواليهودللعربالثقافيهالأحوادسموجزا

العاشرالقرنخئلالبهوديةالئقافبةالحياةفيسعدساودو.رالميا6دكط،العاشرالقرن

نئائجأهمتلخصخاتمةيغ،العربيالخطإلئسعدياصقدمة!يهنقلتوملحقالميا*دي،

البحت.

ويبقسمولغة()يذوينأسعدياعلىالعرببةالثقافةإيزا!اول""الفصليعرضر

البهوديةالعربيةالكئابةءن-مفدمة:إلى

سعدباكتابة!ىالكتايلةأهرالطو-أولاة

الصوندةاهرالطو،ثهانما
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النحويةالظواهرئهالئأة

الصرفيها!مرالظو-رابحا:

سعدياكنابةمبزتالتىالأسلوبيةاليسات-خامسأ:

الثفسيرلغةفطالحضارةالفاظانعكاسحمسادسا:

لالكخصالسملمينوعندسعليافبلاليهودعندالتفسيرمناهبم"الثانى"الفصلوييتاول

إلى:ويتقسم،الفترة

والدلالي.اللغوىالمصطلحفيالمفسيرلأ:او

سع!يا.فمرةقبلاليهودعندالدينطالتفسيرمناهحيانيأ:

الميدو.العاشرالقرنفطالمسلعينعندالتفسيرمناهحتالثآ:

فيالإسلامىالعربىالأثرالثطبيفيةبالدرإسةفيظهر+الثالث"الفصلاما

لفسيرفىسعليامنهجيصفبتمه!الفصلهذاويبدأ.التكوينلسفرسعلياتفسير

الى:الفصلهذاوبنممممالنفسير.بهاصتترالتىالمقلامهخ!منالتكوينسفر

والمتشابهالمحكمباعتبارالئاويلأولأ:

المجازلةالدلألأثباعتبارالتأويليانيأ؟

الآيةوجدهاسدقصاءباعئبارالتاويلثالئأ:

والخصوصالعمومدلالاتباعمبارالدايلرابعأ:

للئهفاظاللغويةالمقاصدباعتبارالدأويل:خامسأ

النحوىالئركببعلىاعثمادأالتأويلسادسأ:

مو!هإبرازوحاولسعدياناقشهاالتىالفكريةالقضأيايتناولالرأبعوالنصل

وهى:التفسير،ئنايالينمنها

المعرفةقض!ةاولا:

وصفائهاالالهيةالذاثثانيأ:

الإنسانوحريها!هيالعللئالئأ:

والئنزيهالئجسيمرابعأ؟

الخلق:حامسأ

النبوة:سادسأ

الدبنيالجدلسابنأ:
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يم!

حضاربهوثيصأفكريةتيارأتيشنملإسلاميأصبيأنرائأالوسيطالعصرايمر

إلىاصلهابعودايأجناسكافةمنشعوبويفاعللئعالشىنتاجأالئراثهداجاءدفد4متنوعة

متنوعة.حضاربةوخلفياتيينات

الأسلامىالشمامحظلفيالعصرهذاأهلعاشهاالئىالفكربةالحريةنثيجةمنفكان

منيعلىلاسلفيهوماكلعلىيارتالئىا"الصشزلةفرفةصدمدملده،دينيةفرقظهور

صانعمختارحرالإنسانا!وقالتهالكريمالقرآنلآياتعتلنهيايقسير!وقدمثالعقلفدر

اعظمامأ،والعملالايمانببنالربطمعالمحازلاالحقيقةسببلعلىلهاوحالقلأعماله

الالهية.للذاتالتنزيهمجاكفكان،الإطلاقعلىالإسلاميالفكرفيالمعتزلةإسهاهات

ورفضواالنصبظاهريضسكواالذينالمجبرةاا112يوجدكانالآخرالجانبوعلى

أعماله.وفىاخئ!ارهفيالإنسانحريةلرفضهمذلدوأدق،التأويل

معأخنلفالذىالسكنلريعطاءينوأصلفرثةالعربيةال!صايرمنكثيرإجمعتكماهىا-المعتزلة:

منزلةدىوأنهداسقأنهواصلورإىمنافقألهالحسنفرأكأ.الكبيرةمرئكبحولالبصريجسنأستاد

بينالمعئزلةاثخنثهالذكأ!المذهبالمكانمورالو!ط.والايمانالثنربينرسطمريثةفيأ!المنزلنب!ابين

كانتهذارعلىمؤمنا،ترأهوالصرجنةكافرايزاهفالخوارجاالكبيرةمرتكبحودالعرجنةوالخوارجطالفئي

لئحكيمهمأعدإيهمضمنمنالمعنزلةاميةبدواعتبروقد.العمرلئينبينالمنزلةهىواصلوضعياقاعدةأود

البدفدرةوايئتتاأدلدعنالشرالععنزلةفنفتل!امذهبأاه!هبدواتخذوالذحاالجبرمبداورفضهمللععك

وشرهاحيرهاافعالهجميعفيمخئارحرإلانسانانبتولهمالمحتزلةلد!الئوفيقيالجاتظهروهناعلحه.

نعوالأدعموالئوحبدوالتوحهد.العدلا!مللقبعلبهماطلقلذلكاادلهعنالعدلصفةلاننفتهذالولالأنه

عهدف!رخاصةالعباسى،العصرفيكانازدهارهمعصرولكنيعديدأ.بماالتوكوعدواألكصفات

دار.الإسلاميةالعربيةالقلسذهفيالماديةالنزعات:مروةحسل!.أفكارهممريديسيحدالذلىالمأمور

الئقاديالمركزالتذممبر،ديالعقليا+نجا.ريدةابوحامدونصر،Ireص.608591ج-.طهالفارإيى

.1331.!.08991،.طالعربي

لبحعلهاللهبفضاءأفعالمنياتيههاانفالحبث،بالجبرفلطهناولسفبانل!هعاويةيعد-العجبر+:!

أ!لاقدرايلهالىالجبريةونرىاممة.بنىملوكديذلكفشىثميشهعها،التىوالق!رالمطمثولسياسةعدرا

لهاأيزلامعطلةالصدقدرةصلرتأنذلكص،كان،وحدهبقدرتهالصدلديعلى،اوحدهاالعباداادمال

أصدبنالجمارعبدالقاضىوالرسىالقا!والإمامالبصريالحسنللإهامحيدوالتوالعدلرساذلامطلقأ

.،،!017116جاأيهاير.دار.عمارةمحمدد/تحتمقنراسة.الصرتضىالشربف،
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للئنزيهالمضادالحانب!نوظهرا.يئاعرةااا1019ثع؟سطبة،الراخقاروامنهناك9

02و"المشبهةالمجسمة!11عليهماطلقمنوهم4البشرلصفاتأيدشبهوامنالمعتزلذصظهالذى

حولالمسلمينايمةبينالسياسيللخلافنتبجةيشاثأخوىفوقأيضأوظهرت

مبدأمرةداولظهرو،عفانبن!كدمانوالخليفةطالبأبيبنعلىمؤيدىبينماالخلافة

أحقهومنحول6وسلمعليهايف+صلىاللبيصحابةوانقممامالخلبفة،علىالخروجاحفية

طال!أبىب!عليعلىئارواالذينالخوارجطهورإلئالنحكيممهزلةادتأنإلى،بالخلافة

النس33!الشمعةفرقةألضاوظهرتاحقعلىليسواأنهميظهرذللدلأنالتحكيممبألقبوله

البعدواخئارتكلهث!ذاعنابمعدثأخرىفرقةظهرتيثم.طالبأب!بنعلىللاماملشيعوا

معبضرلاالإبمانإ!وثالت،والعملالإيمانيينففصلت،والسياسيالفكريالصراعع!

13.المرجنة11وهممعصية

وهموالاتحاد،والحلولبالاشرالىالعلموكلياتالكوتقوانلناستبدلوامنأيضاوحماء

النصوف"ت.آهل01

فئوكالىهـ(،32؟027-)874--3!ماالأشمعريإسماعيلبنعلىالحسنأبىأتباعثع-الأشاعرؤ:ا

والتمسكالصار!ةالمحترلةغلاني!بينو!مطاموقفاواتخذعنهاانفصللماالمعتزلةفرقةإلىبنتمىالمدابه

الذكاالكسبمبداالذكر-مذهبهميزتالئىايافكارأبرزكانثلذلك.حنبلبنأحمدمئال!9الذقهيالحرفى

ليبرإ:دفألان.والاختيأرالخالص!الجبربينوسطموثفومويكسبيأ،بلاعصالهيحلقلأالإنساننجأ!يقول

.13.صص.أ!9!.اط.التوزيعوللنشرضرقياتدار.ماهرمصطفىا.ديزحمةالوسمط.العصرشلسفة

بنهشا!اعلامهمأشهروكاا+ددار.منقدرلهئناؤ+حكالبارئا!ينولونهنوهموالعض!بههةالمج!م!ه؟-

لقصورالعاتالهيئة.رينزهلموتصححه.الحصلينواخئلاتالأسلاميينمقالاتالأف!عر!:.الحكم

7،2ص!.002.سى-4.طالئفافة 1 7 ! 2 1 2 ، 2 0 8 iV.

ابىبنوعلىالعباس.وسلمعلبهالله!صلىالرسودبعدبالخلافةالناصاأحقأنرأوام!هم:أتالشيعة

والنبيعلىب!نيفرقولاالوصى،علىوحومعصومأأاهاهعتينالنبىلأن،عباسمنأولىعليا،ا!صالب

ووصلعفانبذوعئعانالخطاببدوعمربكراباكفرمنفمنيملنلكاللبوةرثبالا(وسلمعلبهأل!ه)صلى

الزيدية:الشيعةفرقاشهرومن.ديصانوابنوهزدكمان!بتهالبمهتائرينعليلتاليهفرلمحمبعضفيالخلو

.ااط.المصريةالنهضةمكتبهم.الأسد6فجر.امبنأحمد.الأسمالجلمةواعشربهالايثاوا،مامبةو

.26YVA-ث-759105

وغالىالتيامه،لمومأمرهمأرحاتوالسحلميد.خلالاصسالمحابدالهوقفالذرفةهذهانخدتالمرحئه:د-

.الاسلامفعر؟امبنأحمدعول.يصلتهانيثمدرط،الأالتل!،فىوفرماالإبحانلأنالقولثىلعصهم

.67-283!!

الزهدعلىللدلالةوئانعةصعرولةلحيموكلمة،كانتاالم*سا؟مفملحتىوجدقديماسمفبةالصو:"-التصوف

رأى!نفمنهم.صوليكلمةاشتناقسالعلماتاخنلفوقدالمملاد!(.)الثاصالهحر!الئانىالقرلىانلأب

يذعىبدويةقبيلةاوالثاهلبة،كللعالداسمأوالفرفة.هدهأملعلىالفال!اللباسلأنهالحسو!مادةسأله
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فيه:الفكرحربةعلىودلتالعباسيالحصرمبرتالشءالظواهراهمصفا!ولنلك

مادائمااللنينوالالحادالشكئعنىمعانيهابعضاتفيالزندقة،1،الزنادقةظهورا-

ظهورفياسهموزو،الإيمانلتحتيقإئباتهايريدونالتىالعلميةالحقائقعنبالبحثيقترنان

من!كان.الأدلانفيالأساسيةالمسائلبعضحودالفئرةيلكثىالدي!ىالجدلالطائفةهده

للردكئبوياليفلمناظرئهمعلميةهينةبإنشاءالمهديفامالظاهرهـانهذهتعشىمدى

.2علي!

الفديمةالحضا!اتوثئافالتاالإسلثيةالحربيةالثعافهبيناصتزاجم!العصرهذاشهدهمات-

فىئاثبرهاوالبونانبه!الفارمميهالهنليةالقديمالعالملئقافاتوكان،واليونانيةهـالفارسيةالهنثلة

والنجوموالرياضياثالإلهياثمجالفىهاتايثيرالهنديهللثقافةفكاناالإسلاميةالعربيةالثفافة

مسلمأبيمنلوالمسلمينالنصارىبعضىعلىبالغأثرالأروأحئناس!تلعقيدةوكان،والأدب

3.والمتصوفةالشيعةمل!الاسلميةالفرقوبعصالرازقزكريابنومحمدالخراسانى

فمدرسة041،ئجنديسابوروالحرانبين*11مدارساعلىالأيزاكبرالبونانيةللثفافهوكان

البونانية،الفلسفةالصملموقعرفطريعهاوعنالرياضباتمجالفىالأكبرايزهاتصكحرالت

أساسين:علىيتومجوطرهفيوالتصوت.الحكيمبمعصالبونانبه"صوفبا+كلمةمدأوالصعاء،او+،صوفة

وظهر.ادلهوبينالصوفطبينالاتحادإمكان)3(.والربالعبدببنل!؟تصدالمماشرةالباطنةالتجربه)أ!

يمخلصأه!هدأبدالنهال!وكأنتالميلاطداالنامنال!رنفيدوحانبةكحركةالمسلمبنببنالتصوفيفار

العاشدالتونفيالصوليةالمذاه!وتعرضتالعاثمر+الترنفيالحتبقيالتبارشكدأتخنتحتىتطورت

الحسي!المعيثابوالصوفيةشهداءأبرزومنفبعا.ارلابواالسنةأهللأنقاسيهوفهرأضطعادا،خراءات

ليبيرا:دىألأن.الجاحظصوفطالاسماممتخدممنواولم(.)858-229يالحلاجالمعروفمنصوربن

اساتللدرالربيةالمؤسسة.الملحق.الفلسذةموسوعةةبدويالرحمنعلد.913مىالوسبط،العصرفلسفة

العامةالهينة.هارونالسلامعبدتحقيق.والتبيينالبيانالحاحظ:6670-هـث.ا!،5191دالنشر.

!363-366..\جالذخائر.85.سلسلةالئقافة.لقصور

أبومعو،ومجونفحورهنبعضهمبهاشنهريمانظدأالشعراءعلىالزنالقةلنظيطلقماكئبرأالزنلقة:ا-

مانويههنالفرسبدينويدينونظاهـياالاسلأميعتنقونمنالزنادتةمنأيضاوكانبرد.بندبئحارنواس

عجرد.وحمادالمقنعابنمعدالإصلاممنالنيلبهلفالعباسيالعصرفيالموالىحركةلانئشطروزرادشتبة

منبدوىةالرحمنعبد.04511ا.جا!56.طهيةالمصيالنضةمكئبةالأسلام.ضحى:أيرأحصد

،44صى-!3.35!2091ط.04591أط.للنشرسبما.الاسلامفيألالحادناريخ

،اآ!،.الأسلامصحى:اميراحعد-

.2ث!9ةالسابق-الصرحع

مذلالعماسبيالخلفاهمنلهامرالهربيةإلىالبولانبةسللذرجمةالسريا!أمسهاالئىالمدارسهى-4

.حرانومدرسهأنطاكبةوملرسهقدسربندطرسةجنديسالور!مدرسةونصيهينالرهامدرسة
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اليونانيالضطقبسكحوالإسا؟مالثصرانية،أليهوديةمنكلنسلحتأنهذاعلىويزيب

عقيديهم.ف!!النقدسهامإلبهمنجهويومنمعللجدل

فيالفقهمسايلبعضفيبارسطوالخاصالقياسمنطقاثرصنالكئيرنلمجولذلك

لردلممامجلىاحكامهاوطردواحدةفاعدةثحتالمثشمابههالمسانلوواضعويتويعهالقريعها

هذهكلمنفقطالنافلموقفيقلوالمالعربانإلىالتنبيهمنبدلاولكنمائور.حكمفده

.اديمهمتعاليمعلىبناءالخاصةفلسفحهموبنواأخذوابل،الئقافات

فييجاهدأخذتيلامريديهاوعلىذاتهاعلىئقتصرلموالئياراياالفرقهذهكل

نشاطحركةذلكعنويئجفيه،بطعنونمنعلىوالردالحىأنهوبيانمذهبهاإلىالدعوة

منجزءألدعلمبل،وحدهبعيشوالآدابواللغاتواياديانالمذاهبمننوعألذعلمهانلة

عاشتدنيويةأودي!بةثقافةالعصرهذ!فىنجدلاوهكذا.اخرىياجزاءمؤجتهإلأالأحزاء

يينهافيمااختلفوان16وقاباوفاعلأومدأيزامويرأالكلكانبل6حولهاعماعزلةفيوحدها

ها.وئأثريأثيرهاونواحيانفعالها.وفاعليتهامقدارفي

أرضعلىالعظلمالئرجماتعصرمشربئالعصر!عذاكانحبنا،الرجمةحركةج-ازدهار

ما)754-!77العنصورالخليفةإ)-الئرجمةازدهارفيالأولالفضلوبعود،الإسالم

عهدهفيوتمتبغداد،فيوفكركهاسياسىمركزلتأسبس!المنصورقامففداهـ(،-58)3آ

إلازدهارأماالعربيه.إلىالسريانيةومنالسريانيةإلىالبونانيةمنالكتبمنالكثيرترجمة

9م/8-833"11)المأمونيولىمعفأيىالطاسيالعصرفيالئرجمةلحركةالحقمقي Aأ-

21 A)النصوصوخاصة،للنصوصالحقةالترجمةعصرهفيبداثفقدالخلافه،لكرسيهـ

بالنسبةاهصلةالأكئرالمجالهوالمجالاهذاكانحيثال!ونانية،اللقافةعننفلأالفلسفية

والريأضياث.والفلكالطبمئلالعلميةالصجألاتفىبالترجصةاهعفقدالمنصورأما،للمأمون

هذأمنرجمىكلضمالذىالحكمة"بيثالمامونأنشاخصبصأالغرضهذاأحلومن

البطريقبنويحىمطربنوالحجاج6المنجمشاكربنووالحسنوأحمدمحمدمتلالمصر

علىالعصرهتام!رجعىأينمهرأما.زرعهوبنيوفسبنمئىبشروأبولوقابنوقسطا

يزجمةمنهج(سسوضعالذىهـ(أ-49264ما81-873)0إسحالىابنحنينفهوالاطلق

وخالصةاياصلدةاللغةنحوم!متحررةللجملهالكلىالمعنىمنالصنطلقةالترجمةعلىيعتصد

كانكنلكفيلسوفأ.الأساسافيكانأنهنلكعلىساث!الذىوالأمرامخلةحرفيةكلمن

!.ا،سلامصم!:امدباحمد-ا
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منهحآفدموحنيننهجعل!سارالذىهـ(02-0287م/09ا-AVI)فرةبنيابتيوجد

ا.الترجمةفيجديدأ

وباسلوبالواحدللكتابترجمةمناكئروجودث!والحركةهذهيممزماأهم!من

تعودكانتالعصردلكفيالترجمهأنإلىدلكوبرجع،الأخرتالترجمهأسلوبعنمختلف

ديرأش!هرهاومنللثرجمة.مراكزآنذاكتعئبركانثالنى،المسيحيةالأديرةإلىادراجها

اشهرهاكاق،للترجمةمراكزالويئيةالطوانفلد!وجدكماجنديسابور،ومدرسةالبعاقبة

قرة.ينئابتإلميهيعودالذىالحرانيبنمركز

طريقصأليونانيةالثقافةلامتدطسعواعنلحاالربانإلىالاشارةيجدرولكن

يجلبوالمفهماالببزنطيينمنإبداعاأكثرأنهمالزمانمنفرنينمدىعلىايبهئواالئرجصة،

أصلية.جديدةأعماللإنثاجالأصليةالعلميةالمادةجلبواوإنما،فحسبلينسخوهامحطوطاث

فاحثكروااالميلاديالعاشرالقرننهايةحتى"التراث"هذايطورونالمسلمونالعرباخذفقد

مناليهنظرناإذاهاللاتينيالغوبكاقفبينماكأملأ.يكوناقيوشكأحتكارأالثقافيالعمل

مسارهاالاسالم!ارضعل!تستايفأنالفلممفهاستطاعثالظلماث،فيغارقأ،الفلسفةمنظور

،الحالبطبيعةإسلمبأتاريخأيها:الخاصا!ياريخهاالإسلث!ارضعلىهناكلتصنعالسابق

بظلهاالأسسلأم(رضاظلتوكذلكأيضأ.ويهوليامسيحدأياريخأبالتبعيةايضأكالىولكنه

ولهودية.مسيحية:توحيديةأواوئنيةسواءتأخرفلسفا!

داختاروا،المسلمينللخلفاءرعايااليهودعاشوالمذا!التيارأثهذهكلظلثى

العباسيةالخلىكةعاصمةحينذاككانتلأنهانظرأويفافيأ،اجئماعيامركزألهملنكوقبغداد

2.للمسلمينالثفافيوالمركز

كافةشانذلكفيشانثمالحريةمنممكنقدربأكبرالفترةهذهفيالبهودتمتعوكد

م-239)عامفيالمقئبرالخلدفةانالحريهتلكمظاهرصنذكرانيكفى،الأخرىايلىفليات

إهلإلىالنمةأهلهنماتمننركةيزدبأنفبهأمرالموارثافىكلابأأصثرحص(311

6.الظلمعنهمويزفععنهميذافعالخلافةكانتكما،ملته

نحو،محددةمهنااختارواولكتهماليهودأمامالمهنابوابكلفئحتالعملجهةومن

كانثالدشيالجانبوعلى،والكتبةوالأطباءالضلاعأصحابمنهموكان.الئجارهوالصيرفة

أ-117!اصصالوسبط.العصرفلشةليبرا:دىا-الان

11وللا.67للا6أول66166ء.665لهـاا66-أأدلأ76"لأا606+أ3+69763663737د6با1أ!لاأ76:6هولأ3د*2-؟

.او6

محمدللعرببهلفله.الاسدعمصالنهفةعصراوالهموىالرابعالفونلىالاس!؟ممةالحضا!ةبرادم-11

ء!!6.ا9،\ة250.القاهرةالنئر.والئرجصوالتالبفيع!ةمطمعةربدةالوالهادىعيد
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نكنولم.المسلمديةو.ديتهالمسلمحباةتكافىءمئلاحنبلوابنحنيفةأبيعندالذصيحياة

الخلفتاءبعضهنيبلغكانبلالنمة.لأ!الدينبةالشعانرفيئتدخلالاسلاعيةالحكمهينات

ا.بحمايئهمويامروأوأعيادهمموأكبهميحضرواادح

حمايتهمومنمعهمالمسلمبنئسامحمنبهيتمئعوناكانرمايحكماالذمةأهكوكاق

الدفاعبفسرببةأشبهالجزبةهذهوكانتمقثرئه.يحسبمنهمواحدكل4الجزيةيدفعونهلهم

حملعلىالفالرالوجلإلالثفعهالافكان،مقدريةبحسبيثفعهامنهم!احدكلاالوطني

الإسلاعيةالشريعةامرتو!د.الصوامعوأهلالمترثطونولاالعاط!اتذوويدفعهاولاالسلاح

وأتعذيبمنالقاسيةالفثيمةالأساليبأئباععنا/إسمم!لهدفقديحصيلها،فيالقسوةيعدم

.2يطيقوذلاما(صحأبهاتكليف

عنداللثافيالجانبعلىأئرهاالمنتعفمةواحتصاديهالاحماعيةالحريةلهذموكاق

بقئصرونكانواحينشانفسهمعلىهمفرضوهاالئىالئقافيةعزلتهمعغاليهودفخرجاليهود،

وإصدارالإفناءمهعتهادراسيةجلساتتعقدحيثواللالمود!التوراةيعلمعلىثفافئهمفئ

والللمود.4التوراةمنالمستقاةالأخالكبةوالمواعظالقصصوإلعاء،الدشريعات

أصولعنالدذاعهثفهجدليعلمجوهرمفييعدالذئالكلامعلمظهورمعولكن

المسلمينعلماءمنالكئلرفبدأ،النقديةالعلصيةللدراسةموضوعأالدين!ةال!فأصبح!الدلن،

أزمهفىاليهودحاخاماتأوقعمما،يتافضاتمنفيهوماالتورايىللنصنقدحميوج!ون

منالكلثرألفالخارجئالصعبدفعلىواحد،أنفىوالداخلئالخارجىالصعلدعلىحقيقية

يظهربدأتالداخليالصعيدعلىأنهحينفيوالئلمود،الئوراملنقدكلباالمسلم!نعلماء

أب!أمثالالمنتظرالمسيحأنهميدعونمنفظهر4الللمودلحاخأماتمناهضةيهوديةحركالئ!

6.الأصفهايىعيسى

.52-كاهصى.الإسلاميةالحضارةمنز:أدما-

.ه،صى:السالقالمرجح2-

؟.0لاء+-8791لاه.-.K11؟6Inxذ.6!لم6636ء6د607166+ه7!:ء6،آ736الم33-

251.لافى"6.2491.للأ.61د+7!3+"*31+ثد؟06+ث!!3+.02ث!أ6لهـا16717+76!3619و*:."ل!6ل!ا.9ي!-

القأمرة.!للئقافةالأعلىالمعلس.هويدكطمحعودأحمدد/تدجمة.الفديمالعهدلعدثالىي!:ارشا!!المان9-

.4-ثة9صص.0002-

6.أفىلالأه06630لأ"+66د."39+،د*ر++!.66ول39++6666!د"7636071711اأأأولللادأ76)39*!!،-

.156لأ!"9691.
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اليهودكلطالحلحدطهوركانالثلمود،حاخاماسسلطةهددالذكماالأكبرالخطرولكن

القرائبن+.اوافرفةالملخي"!حيو!ط

راةللتهنقدهوحهأنهإلىخطوريهولعودالثاسع،الفرنفي2البلخيحبوىظهرففد

مئلبتفنيدهاوقامالنؤراةفيثوجدالتىالتناقضاتكلفيهأوردكئابأألفحيثنفسها،

ايانلباء3.معجزات

يضثعتحيثالقرايينفردةبظهورجاعتالوقتهذأفيلليهوديةالكبريالطامةولكن

ظايهامنأكئريلقلمالئىالسابفةالحركاتمنالعكسعلىوواض!ح،منظمفكريبمنهج

الحصر.هذافياليهودبةشهدئهاروح!ة19زما!

الأولىيورايير:للقىقدموسىأنادعواالللمودحاخاماتأنفيالماثمكلةوتمئلت

دلا+ؤ؟;min)الشالويةالتوراةهىوالئانيةالقديم،العهدوهى3+3(د!اد6+الحكتوبة)+أالتوراة

القراهونجاءيم.،الفدلمالعهدصكانهتعادلصفدسةمكانةلمنحهصحاولةفياللالمودوهى:7!

ذلكفياليهودىالشماتعليهثجمعالذىالكثابوهو(،الشفوية)الشرلعهالتلمودورفضوا

موسى.إلىادلهبهأوحىالذىهولأففقط(المكتوبة)التوراةالقديمبالعهدواعترفوأاالو!ت

يخضعلنللا،عاديينبم!رصنعمنهوبلسيناء،حبلف!!وسىعلىييزلفلمالملمودأما

وذلله4الثديمالعهداىءث!6*كلمةإلىارجعهاسمثالاولكن6!،7االعبركلطالفعلمنمفمتقة:ا-الفراعون

العنانيهاسمعليميطلئمنوهناكالللحود.فىالمتشلةالشفويةالتوراهدونفتطالمكتوبةبالتوراةلأيمالهم

يدعونمناىوالمبشرينالدعاةيعنىاسحهمأنإلىالعلماءبعصوذ!طداود.ب!عنانمؤ!سسهاإلىنسبة

!6.63بئ!ئ!؟ءل!7ا؟أل!لا!؟؟316"6)7الحردي.للمعنىوففأالعثيمالحهدومنصركيالجديدبالدينللإيمان

مؤسسة.الوكيلمحمدالعزبزعبدتحتيقوالنحد-الملل:الشهرسمان!1820ؤ+ه..367491؟ف!أررأ.

.2".صص2بالقاهرة.والنشرللطبعالحلبى

الفهمماشيئيتبقلمأيهررضالميلادىهالتاسعالتردفيظمراألغانعمتانفيبلخمدينةالىاصلهيعود-2

القديموللعهدخاصبوجهللئوراةقاتلةسهامأوجهفند،الفكرلمذانصدتالئىالمؤلفاثمنفكرهعرتولكن

الجنة،فيكانعنلمأانتايناثمسالفلماذاشى.،كليعرتالربكانإذاعمأسؤالهمثلعأم،يوجه

مم!التوراةفىإليهاانحارالتىالتتاقضاتإلىبالأضافههذاأالشعوبكلب!نخاإسرائبلبنياختارولماذا

وظلصه،الانساندىالئمرشكررمنهوالربوانالبعر.شقلمحىموسىصعجزةمثلالأنبياءلعحجزاتنكنببه

الذىالئحسمالتديمالعمدعلىوعا!والطهـلر"النجاسةقوانينكلنددكما.الدموتعطاثرالتيإليهوحبب

لأء+ر+6.56+636!66166606اي!أ+7636073ااأل!ال!أداالطببعه.فعلمنالمعجزاتانوراىبهرخر

.915زول.:السابقالصرثع-6

121لاء+6176!!.!6136!56:+ا+!9-70
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هوالثلمودفدسبةمحمعلىللناكيدالقراعونفدمهالذىوالدليلا.والخطاالصوابلحعيار

2.!متنتاسقأمتوافقألكانوحيأكأدتلوانهحينفيبه،الاراءيتالض

عديدةمؤلفايثلديهموأصبحالعالثبرالقرنفىملحوظبشكلالفرفةتلكنشاطزادوقد

.3المجالاثهذهفىالعرلببعلماهمئأئرين!واللغة!الئشريعالئوراةلفسيرمجالفى

(طلقح!ىالععئزلة!6مذهبفهوالقرإيينعلىتأئيرأالإسحمبةالعذاهباكثراما

النصمعوألاجثهادالقياسبابفتحف!بهمالشديدلتائوهموذلكاليهود،معدزلةعليهم

.3الديني

فثلرداىدونالوقوفالتلمودحأخاماثيستطعلمالنقديةالهجماتهذهكلوامام

السبيلهذاوكان،المعارضةوالفرقاوالمشككينالملحدينعلىللردسبكعنالبحثفيفبدأوا

سعدياخصمنلليهودالرسميهللمؤسسةودخلظهرالذىالأسلامي،الجدليالكلامعلمهو

هوالمعثزلةيتنمهالذىالكلامعلمكانفقد."القرانينطريقعنالمعارضةالفرقلدىولغلغل

القرأن،فيجاءوماالعقللقرهمامعيئعارضلالكونهالعصرهذافيالسائدالفكريالايحاه

الإنساق"\.وحرلةالالهيوالعدلالإلهيهالذاتبحثفيللدخولالالجاههذافئحهوما

الؤهراءدار.الجيدزاأو!اقضوءليرالريانيينالترالينبيىالاختلالاتالهوارى:محمدا-

.(!!.0،191.القاهرةللنشر

.6.0ث!9:السابخالعرجع2-

ألا"7666.67للابها+*د!6+د6بها7163+هلا!7أ-+1636666+هللاأ،5لمحلألا6قي6لنا36؟666166رة6-"

.601-83لاء".8891ث!3.363،.671ك!!+12فى766ا

.602هلأح.6للافلا؟6أ1.63!03.+أ+مملا-6فى5++!3الأ*06!اماثلا696ء76د6!36ث6دلأ4-

.11!-ا1هـ2..د.تب!رو!.صالردلر.افوالأض:ايلنبيهالمسمود!هةو

84.!77،صبولي.مكتبةالمهودكها.الدينىالنكرفيالاسئعيالئائير:إدرلسجلاءحمحمتذ

فيوالكلامكفر،الفلسفةفيالنظرانبصتبروناليهود9دت،يهوديةفلسفةهناكتكنلم(نهايجاحظير!.(-

أنالىالأئمارةثثلرولكناكلدلبياء.وكتبالتوراةفىكانماإلاعلملأوانهاشبهةيكلومحلبةبدعةاكين

المفافدلنبربراليهوربةالعاندفلسفةصاوليهناولفهوسعثيا،ظهورفبلاىهـ،255عامندليالجاحظ

وئاثرهاليمود!الفكرالدشار:سامىعلىللمحتزلة.صن!رللميذمنأكثرلكنلمدلكنهنظريأيتريرأاليهودية

المف!مة.072910طا.الأسكنلرية.المعارتدا!منشاة.الاسا؟ميةيالفدسفة

المعنىبهذأيثعلقوماالثوحبدمعنىليالكا؟مسئجد.الذ!اليسبرالنز!هذأاها11تميصونابريفود7-

لرقةأولكانتلمادانه...71سلاممنالمنكلمي!عناخدوهااهور!هىالقدأنيندعندالجاؤنيث!لبعصد

دلألة-ميمونبن)موسىاخنواه:مااصحابناعحهماخذالمحتزلةفرلةه!السينالمنكلمينبينظهر!

9113.الحانرين 0 ،113 ، Jerusalem.- ed...l locl..122(.صص7.أفصل-أ
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اساسعلىوبنا!ها،الأيمانأس!م!صكلةالمجادةالعصرهذأفكرمعطياثضتك!لقد

بهنبورسالةبدونح!ىايلهوجودايثاتومحاولة،العقليقرهاالئىالمنطقياتاالبدبهياتمن

النبى.إلبهابوصلالئىنفسهاالحقبقةإلىيوصلالذىالععلطريىعن

فلاسالةعلىتأثيرها،والعفلالو-بمابينالتوفدقالعربفلاسفةمحاولةكتنوفد

!عالبعيدةالخالصةالفلسفيهالأفكارعنوالابتعادوالعقلالوحىبينالمواعحةقحاولوااليهود،

بينالتوفيقإل!يهدفالفئرةهذهفياليهوديةالفلساليةالمحاولاتكلفكانثالدين.صممون

.\والماليةالجسحيةسبهوالسموطمد4الألومفهومئططرمحاولة؟والفلسغةالدين

العقطببنالئوفيقهذأليحققسعدياجاءوالمسلجداث،الظروفهذهكلظلفي

اعماله.سردمنسبظهركماالوقت،ذلكفىالعربيالفكرمجالايابكلامتاثاالوحي،و

429-؟)الفلوميبوسفبن2سعدلالد2!لمحد A A،)بمحافظةصولر"!ابوقريهفىم

فيسعيدلأسمالمقاللألاسموهوسعيداوهرآخرباسمسعدياأشتهروقدبمصر،الفيوم

الأمئاللسفرنسيرهمقدمةفيسعبداسموردوفد.الصويىالجرسفىيوافقهحدتالعربية

.3الفيومى"سعيدلمعلمناالأمثاليغسيراهذا1ةقولوردحيث

منكالىألهالمسعودفييذكرحيث.4وسعد!اسطدالشمميتينالندمابناسنخدموقد

البيئةديبهينادىعربيوالآخريهودى،اسم،باسمينالش!مىالعصرذلكفيالييودعادة

7ز!..\!057؟56ئ!أ6!.+،!63!د"لأث!ا6606!36+ر6ول6د0317+أ63،أ-،31؟!+6!لاأ)ىبرا-ا

النب!عنبعبدةقللهحاعتاالنىالصحاولاتكلكال!حيثالفلسعبةاسمدياحاولةنم!رتولنلك.ا.

اصإياللحوءالنلممعبةمحارلنهتميزثالذىم(5.-.مق01)فيلونضلالاننشار.لهايكتبولمعحهمنلصلة

الآراءبريهيه:إميك:راجع)للمزيبيهودكللامسبحىفيلسوفاولعذهالبعضا!بل!الرمزيالاتجاه

صصطفىمط!عة.صوسىلوسفد/محمد،اللجارالحليمد/عبد:ترجمة+الأسكنددىلنملونوالنلسفبةأكلنب

م(59"ء8-.)الأسراييليوإسصقم(98.82-0)المتمسداودطاكوكتلك.ا59-أالحلبيالبابى

7.1+و!ا6+661!.!6أكاأ+7.6ا؟6"6+156ء.!+66616؟طا66فىأ51؟6فى6(1!لاأ،6716،10برالأ6نظرا 1 or.

8:3"اnلا - 8 4 - v.

أسمعلىينلالئىوالهاء،الباءاللاحفةإليهوأضي!عاود،بمسإ؟6العبرىالفعلمنمشتقسعديا-؟

ول+16.+6-166ك!لام!ل.،الربتبلمن"المؤيدالاسممشىلبصبحالرب

بوسفصحعه.الحكمةطلبكئابوهو،سرحه.ا،مئال1غمفرتفسيرالفيوهي:يوسففيجاعوكسعديا-.

.ا!..ج.رنبولرت

.1116,طالحنالى.بير!ث.العلمبة.الكئبدار.الطويلعلىيوسفتحيقالفيرست.:النديمابن-4
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يهودا..ابنالعلىالعربيالاسمهوزكربا.بنيحيىكثير+فأبواالأسلاميهالعربية

هوسورباإلىانثفالهسم!أنوالأرحأن4حلبفيواستفرثلسطينإلىسعدياانتفلئم

منبهاواستقرزكرياهبنيحييكثير"أبيوالفيلسوتالنحوكيبدعلىالعلمتلفىفيرش!بته

29.2..عامإلى-!م15عام

الخالفةعاصمةالحينذلكفىكانتالئىبغداد،إلىسعلياانئفلم22!عامفى

أحباربيغالصراحدائرةكانتكما،الفرقوكافةللمسلمينوابعلمالئقافةومركزالإسلامية

عاشحيث،الحينذلكفياللالموديةالدراساتمركزكونهاعنفضلاهذا،القرائينواليهود

"الراضى"ابنهوعصرعصرهيعدالذىبادثه"الصفتدر11العباسيالخليفهعصرفيسعدبا

.,لليهودالذطي"."العصر

سعدياأنوغمبغداد"،إلىوصولهمعيزدادشهرنهوأخنتإبدأعهسعدبابد(وفد

عندإلاوعالصامؤلفابوصفهلعر!لمفإتهمصر،فيكانعندماقيمةذاتمؤلفاثلهكانث

"آهارونضدصراعهمفيمعهمالتحموقد.الوبانيبنطايفهإلىرانضمامهبغدادإلىوصوله

صواعيديحثيدحولالصراعهداوتركز،الحينذلكفيالقدسملرسةريين!مائير"بن

الذىالبهوديالتقويمأذام()219عامأعلنمايئير++ابنلان،الدهوديالدفويموالأيخاد

المركزمفابلفيالفلسطينيالمركزأهميةيأكيدبنلكمحاولأ،خاطئالعراقمامدرسةتصدره

.ةاهىالعر

وقداليهود!هما،التقويمتحديدفىالأساسيةالمرجعيهسعديااعتباريغالح!نذلل!ومنذ

علىهاصرأمنصبأكانالذىسورا،مدرسةرئيسمنصبإلىالوصولهنسعدبأيفكن

القرقواوانلالتاسعالقرنصالئانيالنصففىعاشوقد.اهـ13والأشرات.الننبطالمسعودكي:ا-

العاشر.

.791لاول16.2.د6791د.ث!+7+؟أ!لأ)6666.56+أ+لاد6663م؟أ6لأث!263-

6!.صى.7891.القاهرة.الاسلاميةالحضارةظلفياليهودالتوصى:عصيه-3

-4.Fishman: Judica- keter Publishing House- Jerusalem- Vol-14-7291 :P543 .JL

فىديمابلهاوفثهانهم.التلمودحكماءإلىالكلمةهذهوتشبوربانىكلمةحمعالربيةفي:الرباليون-؟

بالئورأةبؤمنونالنبناليهودإلىللإشارةربانيمالأسمسنخثمدأ،6كلمةجمعوهى1556و*36كدمةالعبرية

فقالمكتوبةبالتوراةيؤمنونالنيدالفوانيناليهودهنيخرهموبينبي!همللتمييزمعأوالشفويةالمكتوبه

الئىالجماعا!تكونبدايةالفترةطذهسهدثحثث.م(.ق)5الكاتبعق!افترةإلىالربانييناصودويرجع

الربانيةوكانت،الأنوحثىالأزلمنذالرسميةالسلطةهمالربافيونوبعد،الربانيالنكوتشكيلفىاسهمت

فىالحاكمةالسلطاثاطموممثلهاواللنيوية،الدين!ةاصورهاكلفياليهوديةللطوائفالموجههىزالتوط

:Judica.Vol:.1445الشئاتيلاد .13 P.

4 al6شا tudies in his honor- Jews Theologiط-diaGaonكلهSلحلمة؟:Louis3 inelstein-!ل

Seminaryول+اءآاص!ا-+11-4491ة3ر،. of
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إل!بالأضافةنطير"،بن9سهلمثلاليهو.دأيرياءبعضمعاونةبفضلوذلك!نبم،الجاهعايلة

لتولىله،العراقفياالبهوديالجالوترييس6،؟أ+"كأل!أ6+زكاى.بن"دافيدنرشيح

.2جاءونيمعانلةمنبنحدرلاانهرغمالعوافمافىسورامدرسهرييسمنصب

اليهولية4الأوساطبينمكانثهاتدنىمنالوفإلككىتعافيسوراملرسةوكانت

وذلكالصفقودة،مكايتهاسورامدرسةإلىعادترئاستهاونؤليهسعدياظهورمعولكن

لهجماثولتصديهمايئر!،"ابنعلىانلتصارهممك،الوفذلكفيسعدياحققهاالتىللاينجازا!

القرإيينإ.11ص!المعارضةوالفرقالبلخي"حبوى5أمثالامنالمل!حدين

فئوىبسببالجالولاريبسزكاىبندافبدويي!بيطخد*!نشبأنلبثمالكن

مدرسهرنيسصودق"اكوهينإليهوانضمزكاىبنعليهااعئرضسعديأأصدرهائشريعبه

يوسفبن"اهاروناليهودىالئرىإليهموانضم،الفتوىفيزكاىبنرأىوأيب"بومباديثا"

منصبهمنسعديابعزلزكاىبنوقام.معلومةغيرلاسبابسعديايكرهكانالذىسرجادوإه،

وانتصرالبهود،وأيزياءييرأسهاالتىالمدرسةطلبةحولهوالتفللأ!ربمتثللمسعديالكن

الجالوث،رييسلصالحالخلافالخليفهحعممبينهمالصراعاشددعتلماولكن،عليهمسعديا

سعديااضطرلذلكسعديا!حقفيئوفذفسبكيبألفواالفترةتلكخائلأنهمإلىبالأضافة

الأدبي،سعلبانشاطييؤقفلمالفترةهذهوخئل03المنزكفىوالاعتكافمنصبهعنللتنازل

3!ولرأكئا!الإط!قعلىاعمالهاهمفألفله،بالتسبةهدوءفترةكانثالعكسعلىبل

4.والاعتقاداتالأماناياالأأ+ا61

صنددي

فيمخللفةمجالاثفيمؤلفاثخلفحيث،الموسوعيينالعلماءمنجاعونسعديايعد

"منإنهالفهرلسطتفيالندبمابنعنهفبقولبه،اشادواإلعربعلماءأقح!ىاللهودي،الفكر

عنهممسئولأويكونالبهودلطاننةابياستبالزعامهصاحبهيتمتعيهوديضصبهو:الحالوترنيمم!ا-

مية.الإهر6الحضار!ظكديالبيود:التدصىعطيهررإيئا.المدص!هذاوكان.الأسلا!يةالسلطاثامام

.أ7مى

محكمةتعبركانتكما.والئوراةالئلمودئعاليمبهاتدرسئعليميةمدارسلعتبرالملمراسمذهكانت-لم

لالحاعوق.يلف!رنيسهاوكا!العراقفيوبومبالئياسورافى)!لرسة(ياث!يفااليهوداسسوقدعلبا.

L.؟رم! Margolis: History o ، the. lewish People- Atemple Book- New York- -9691 P

.891لاء..63166326++61+الأ6"رلألم-

691:السالقالمرثح- "AU،
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وكنلك.ا.مثلهيزلمانهااليهودويزعمالعبرأنبة،اللغةمنالمئمكنبنوعلمالهمالبيودأفاضل

"2.الربانيالأدبابو3بانهمايرواكسمان"WAXMAN"!-س!يمالأدبيالمؤرخوصمه

الفرقضدالبهوديهعنوالدفاعمعئعدايهماليهودنعلبمهدفهأعمالهفيالئنوعوكان

يثبلوربد(والذىااليهوديةالدلانةضدالحوجهالإسلاصالنقدضدحتىأو،الأخرىاليهودله

عبنالردهحركةتجا!اليهوديةالديانةعنللدفاعجدلىإساسهاكلهافكئابانه.الفئرةهذهخص

الأسلامي،.للدينعصرهيهودمنالكثيرواعتنافاليهودية

ثغدهسعدلايسشحتا1)أ(

الكئابتقسبمييغيثم4مفصلةبمفدمةباستهئلهاالتشريعيةسعد!يااعصاللئميز

فصير،بتعريفتقدبمهبئموالأبوابالفصولهذهفييبردأمروكل6وأبوابلفصول

ئعتبرولذلكا.والأورشلثمىالبابليالللمودمنبإدلهالأحرئفصدلبعنلكوبعد

الهيكلةبهذهت!ميذتكنلمفبلهالشريعهكتبلأنجنريأ،يحولأالمحال!افيإعماله

النتغليحية.

بعيةااعمالمحك!فلها

العريلة.باللغةسعدبأكت!هوفالموارييا()كثاب6+:ادلا+666!دأ-

السىالفرانضوهى،فريضة61ا!3الوصايا(في)رسالةأ+:وللأأ+6"الا2-

نهيأ.36وهامرأ،481منهابهود!ا،كلعلىالتوراةفرضتها

غمر.الثلائةالتاويلقواعدتفسير17+:ول3،1167-

العقود.اوالويانقكعابأ+:6ل!اى!63؟-

.للبركاثسعلياتفسير:3mI-rm+هول1YO-7ل!أ5-663

دراسةفييجديدأالكم!هذاويعدالئلمود.إلىحثخل66:ح؟77ألا3يتم6-

المثرسةمنكلنفدمهاالئىعننخعالفنظروجهةفيهعرضحيثالثلحودا

والأورشليمية.البابلية

37.صص.الفهرست:الندبمأبن-ا

167:JewishLiterature. New.0691.kroY Vol.1 Pهلم؟+A Hist2:كل!ا7لثة-: Meyer W

السايع.الصحلد.المائمرقرسالةالئمرثية.اللراساثمركزالئوراةترجمهفىسعليامنهبم:هوبدكلطأحعد"-

.-لا1ه40189ة1م!الأعداد

اللا؟6!.3066++7با0606ثلا6*أر56.ول7Dا.*ألم66+!لا1-3ر+66؟3+76؟لا؟أ16616د6لأ63ح؟6-

لاء"83...343991"63لاأ1133ول

.2!8لأ.666لألا3+10!3636.دث!7قي.5أ)لالا!3لألأث!06أث!6ول6++أ؟16ااء3زأدفيأ!3

،5:1,2191',!Henry Matter : Saadiah Gaon life and works- Philadelphi،-
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حأمونحاىالرابيذكرهوال!ماراهللمشنالشريحييقممبرايصأولسدما/1-

ا.الصلواثكتابإلىبالاضافةودلك

لةسصسياعتياأ)ب(

انبعدمنفصلأعلمأالعبر!النحيجعل!أنهاللغةمحالفيسعدياإنجازا!أهمصن

الدراساثصيقامأومستتلأمنفصملاعلماباعتباره3،الدفسيربطممرنبطاكالى

.6الماسورية

اللغويةسعلالهاأعماكأومن

مصر،فينواجدهفترةخصسعدياألفهوقد".الجامعيعنىوهو)الأجرور(::111atm-ا

يثعأمؤلفاالأولالجزء:جزئينإلىالأحرونوبنقسم.وصعهيمعبركامعجمأولبعدوهو

بضصمالئانىوالجزءالجنر،منالأ!لالحرفمنالمعجماثفىشايع!وكماالألفبان!للنظام

يضمكاككماالعرببه.المعاجمفيشانحاكاككما،العافيةحسبمريئهاللغةبجذورفايمة

6.اللغهودواعدالبلاغةلأصولوشرحالحقفاةالكلماث

كأنولهذاالشعر،ملكةلدطهملمنخاصهبصفهموجهأالمعجممنالجزءهذ!كانوكد

إللاثبهحا!لاذ،سعلياحيث،العبريةالشعريهالبلاغةأسسوضعفىكبيوفضلللمعجم

امتداديراهالذىبالتلمودإياهارابطأإحياههايحاولوهوالئوراةفىموجودةالبلاصكلةروحأن

."\القديمالحهدفيللبلاننة

صصه.التوراةترجمةفىلمعدبامنه!نهويدكلي:ا-أحمد

67166"-791،\.633ك!)6366.7قيكللاأ6311.7د7ل!اأة+)+"أ7001و+m'1«ز(6به!7اول761ا،0ث!لأ-؟

.461+!ذ.ثم7ء6+6اأطأا.3+رلهـا

وكتابةلهحاءطرقلوضعالئرونعبرالحاخاماثوضعهاالئىالقواعدمعموعةإلىتشير:هاسورا-لم

ل!917)366631:ومقاطعوفتراتوإصحاحكاسفلرإلىوتتسيمهالحركاتضبم!ممد،القليمالعهدوقراءة

.-4901-اوهااالاول6.23لإ؟د++.6با

والمعاثمالمؤلناثمنكثيرلتعمميةوالمصثخلمهجداالمثمهدرةالكلصاتمنكانتجامع(والجامعكلمة-4

الاخشيدىالرومانيعيسىبنعلىالحسنيابىالكريمالقرأنيقسيرفيال!امعكتابصو،العربيه

م(،اهـ-812)17الفا!سيسلمب!!هببناللهعبدمحعدلأبيالح!يثفىوالجامعهم(811هـ-)276

لماممتخدأمهانالملاحظومن(-المماهـ-.)49اسماعيلبنمحمدالدهعلدلأبيللبخارىالصحيحوالعامع

الحبرية.المعاثمناظمةسلوى.راجع)للمزبد.كئيرةاخرىمولفاتعلىاطلقبكهالصعاجمعلىفقطيتدصر

2(.هص!.ا!1،.إلئامرة

.!25-27أالسالقالمرجح-

.561-061ول!لا.6+31"636733-3+6366بها11للا171+7هأى+3ل!أ-ثأ

.15!.لا.54.3991.!+ءلافى.ل!76!ا!ا+117بم!لم666لا5:أ+66161"-7
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لغةفصيح:كثابهوايكتابلهذاالكاملالعربىالاسم:أ"أنلا+67فى511وأ.أsnur،للا'26-

نسبةجزءأعشرالاثنىاواللفةكتببالمختصرالاسمعليهيطلقسطياوكانالصرانيين+،

الفحلويصريفوالئرقيحمقالئفخبممنها،العولهذامنهايئكىنالئىاياجزاءعددإلى

لاللغةسعدياكتبهوئد.اللغةكثابأسمعلبهأطلقمنهوجناحوأبنوالأسصاء.والحركاية

يجيدونلاكانواالفمنلليهودمفهومأل!كونالثهوديةالعربيةبالكتالةوكئبهعادثمالعبرية

.االحبريةايلغة

للسبطنوتبسيطشرحوهو(،المفردةلفظةالسبعين)تفسير31661.دول؟6!اداد+3116-

موضحأوالمائ!نا،الملمودبلفةمقاريتهامعفتط،واحدةمرةالقثيمايعهدفيوردتالتىكلمة

الكتابهذا(لفوقد.2والمشناالئلمودوعبريةالفديمالحهدع!بريةبينالتفاربنلكخصمن

اصندادالمشنالغةانعلىيبرهنأن.فيهيحاولإنهحيثالقراني"3،علىبن"يافثعلىردا

العربيةلا؟عمالرحعناإذاالعملهذافيالعربىالأثريطهركما.4القديمالعهدللغهطبيعي

العهدفىشكريبةألفاظمنجاءمايقارنسعدياضجد،الكريمالقرأنألناظغريبثناويتالتى

الفارسية.الألفاظيبعضمقارنةالقرآنض!رببيتبعفيحثكماالارامنا3باللغةالئديم

ية:الشهسعمااعم!ابملم

مهدسعدياولكن،الأندلسفرةدخولمعإلأالذهبىعص!رهالعبرىالضمريشيدلم

القراف!ايجادعلىالشعراءساعدالذىالأجرونمعجميتالينهالاندلس1ليهودالثمعريةللنهضة

6.القديمالعهدلغةلاسنخداموبدعوئه،لأشعارهماللازمة

4هـ3،ا.طا.499.القاهرة.سكوس.س.لتاليفالمبرانبين.النحاةاطمجاعونسيا:ناظمسلوىا-

.991ا-ه!9،.العربيةالئتالةدار.متلرنةعبريةيراساتياظم.سلو!د/:انظرللمزيد

man : A History of Jewish Literature . 168P2-للاممية

ولهلسعديا،صعاصروهو،البصرةإلىنسبةالبصرممطحسنأبوالعربيواسمهاللاوىعلىبىيأ!-!

ونرثحتها.اةالنورئنسيرمجلافيعيدةاعم!

.166591.!67للاأ066+6ثلالأ16أ!؟+6ء6ث!"++كمأ+."لأأل!ا؟.+668376لم11:6وله6د"*6ل!،-4

.36.ءلا

.82:Maltcr:Saadiah Gaon life and works P-

.أ".لاول-6.53.3991!لأولفى.6د6لا9666ثمأالا"ا696لا5د6:لأ+11-65165
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الغفرانياث"515،931364نمطمنالديميةايائسعارم!العليدسعديالظموفد

فصبلنهالدبنبةإشعار.اشهرومن3."النرحماث7اللالار6والى!ا!النوال!ئت7أالئأ!الد

اليهود!ا.2الغفرانعيدصلاةليبهاللئرنيمنظمهاالئى"النفساييها"باركياك!6(5ر9د6)د

أشعاروهىالحتاهدة،ابىبزهدباتمتأثوأالزمدواشعارالمراي!منالعدبدنظمكما

المجالهذافيأشعارهاهمومن.الحياةهدهفيالانسانوصصيروالموتالحياةكلياملبة

611.الفؤاداخئارك.إك66(يم3؟؟6)ثم!

الحدلمةأسلثسدما

البهودبةداخلمنسواءالمحارضةالفرقعلىللردسعدياألفهاالتىالأعمالوه!!

اللالمود.وللتوراةنقدأوجهواالنبنالمسلم!نضدحالخارمنام"البلخىو"حبوكلطا"كالترائية

ففيبعلنها.كئبعلىيفئصرلمالحدليةسحدماأعصالأنإلىألاشارةيجدروكذلك

ظهراللغويةالأعمالوحىبلوالنفسير،الترجمةمم!الجلليالجانبلظيرمؤلفانهصعظم

.التوراةللغةامتدادوالهاالمشنالغةأهميةعلىتاكيد.فىالجدليالجانبفيها

:المجالهذ!.سعديااعمالأوص

.4"يروحامبن"سلمونعلىردا27!معامسعدياكتيطالتميبز!+كتاب-اء3+أ:Aso-ا

واياعياد.وكطالعبروالتقويماليالصودعنفلهويدأفع

استخدأمفيهانئفدوقد:السمعيةالاثمرائعفطالقياسإبطالاوالسمعيةالشرإيعيحصيل2-

6.التوراةتفسيرفيواسعبئمكلللئياسايي!القر

r-*ممعدياشيهايبحضانشودةوهو،أم27عامسعدباالفهوقد(امثال!)اقص6؟ءدأز"للا

بن"سلمونعلىفيهبردكماالشرايع،وبعصالمشناحاخاماتحولداودبنعنانآراء

)ايلالمود(.7الشفويهاةالنوراهميةفيلتشكلكه"ييروحام

انيعب6ال!ركلنإذاعماميموربنصصتساووولتدإبدأ،لهامئيليرلمإنهعرراابنق!وتد-ا

!+66ث!أي!لأأ+ألا*أ5+66د6اللالأ!6170:طا613662لاانظر:قرأغهاعندبفف

.67،ا"60.43.لا!لافى6766.3باد

-2;554Fishman; Judica- P

554P"ا-43:

اعمالهأهموصسعديا،معشديد!اءعلىوكاناأيعراقأوفلسطينفيالعاشرالفرنلحي-عاشل

36حأ7ءأ irmمسعوع.بشرمكتوليعملوهو(6الرب)حروب

"51-051(:-5 Malter: Saadiah Gaon life and works

66666693لا!16!13"أألا3363.36.+؟66561لاءأهث!لا"66أللاث!؟6لأ77دث!733!6لالا+،67ألأ6ولول-ل!

.53ءهلا..67.417891با+666لا636!6!36*

002.ر!.أ(16676632د617ل!رلأ+بر-7
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وحردفالفامضةاالشرةأياعدأدعنجمارةوالثلائون،الأئنثانالطرفامذه.طريفة

سئةمنالكنابويلكو!.العربةايابجديةمنهاينالفالتىوالعشرونإلايثانالمجاء

دلالةعنفتتحدثالباقبةالخمسةامأ،العشرةالأعدادعنالأولالجزءيتحدثاجزاء

هذاتالدفالبدايةفىالدارسونارجعوفدهذا.والعاثموينالاثنينالحووتووظ!فة

الدراساتانإلا.الجاعونيمفئرهفيإىالميلادى،الئامنالقرنحوالىإلىالكتاب

السادسوالقرنالئالثالقرنبينالواقعهالفئرةألىالتاريخبهداتعودالمئأخوة

شرحاولهالعلالكتابهذاحولوالاثمروحالدراساتمنالعديدقامثوقد.المبلاليين

الميحدكلط.أالعاشوالقرنفيسعديا

فلسعي.بطابعالئفسيريةياعمالهسعدبامقدماتيميزتوكذلك

:-حمة-01سط!ا

إلى.والمضمونالائمكلحيثمن،القديمالعهدلأجزاءالتفعم!ريةسعدداأعمالتتقسم

إلىالقديمالعهدفقراتبترجمةيقومكانإنهحيث4الترجمهوهوقصيريقسدر:نوعين

بناءفىالتغييرأوكلحاتحنفاوكلماتإضافةطريىعنيقسوهامعالبهوديةالعوبيه

فيآرائهطرحمعالقديمالعهدفقرأتبالشرحفيهوللاولالمطولوالتفسبر2،الجملة

القرايئ!03معوجثلهوالفلسفيةواللغويهالتشريعيهالقضابا

الئىالئرجماتاهممنللئوراةسعدياقدمهاالتىاليهوديةالعربيةالترجمةيعد

هوالئرجمةهذهمنالهدفوكان4.للتوراةأدبيةيزجمةاولبانهايفيزتفعد،ظهرت

وكانتالعبريةحينداكيرفئكنلمالتىأليهوديهللطواثفبسيطةعربيةيزجمةتقديم

.6،.هـهالبرانبقاللحاة(قىجاعونسيياةناظمسلوى-ا

أمترجمتهفيسعديااضك2(.3:)منرالتكولىحيكلامحواءا!ثقولالئىأي!نرةفيمثلافسحلبا-2

ترجمةةالنيوهيصعديايت!ح!يص!ها.وليتوم،الحيوانلتحيكلمةنطاقفىبلخللأحىياطىصكل

.3918.باريسديرينبورج.يوهفنضره.العربيةإلىلنوراة

]117n.!أ6!6؟51ا!أ*6فى+فى7لاأ16لاأ6*666لا5د76لاا++ا"0663611!لا+6ب!3:لا6!الأأهد61لأ*؟6-

9كا.3"7؟أ.+95"ث!أر*+ه33466لأأ.6ول6لا!316فى7760(6لا+.3+د31!لم6+ A!33.لأء11.أ

قدمإسياقبنحنينأنالسعودىنكر!سعديا،ترجمةسبثتللئوراةصي!ثرجماتهماي!كانتحقأ-ل

يتقدكطالعبرى.الأصلصوليستاليونانيةعن(ىاالس!عينمهالئرحمةشولكنها.للتوراةصبيةترجمة

العربية.العريرةشبهفياليهودوثودابامضدللنوراةالحاميةباللهعةف!فويةثرثه،تنوحدنثsايه

؟66617وله6لاتمفى6166+36*لا63،!"كا!!6:أدلا1106516ص!إتلأسروااي!عه:الصسعودى

.6991.+7ث!7د5+1ح.أ!اأ6!3066+63با+لا6ر+6630+.6ي!ول63+!ء7366دلا.616669!7اوللأل!13

024.لاء.
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يحدولنلكالصحابدا.ديالصلاةائناءييتىماإلاالعبريةمنتعرتولأالحرييةتئحثث

الهدفيفس!ريةيزجمةبافها!يقيزثالعبركط،النصمنصاشرةئرجمةا!لالترجمةتلك

)ئفم!ير(66.2"!+فىهكلمةعليهاإطلقولنلكاالعامةيفهعهللتوراةمبسطيعسيرلفدبممنها

ذكرهاكماوهى،القديمالعهدمنكثبرةاجزاءسعديادسرفمدالتفسبرمجالفيأما

6:النديمابن

أشعيا.سفرلفسير-كلاب

الئرجمة(.)شرحبا؟نسفأالتوراهيقسدركئاب-

الحكمة.طلبكتابوأسماه.،الأمثالسفريفسيرمقالاتعشروهو،الأمثالكتاب-

"يفسيركتابوأسماه،السلثمعلعهداودزبوريفسيروهوداود،أحكامئفسيركتاب-

".النكت

،راعوث)اسنبر،وهياليئوراةمنالآخرالنصفمنالثالثالسفرتفسيركتا!-

أرميا(.مرايىالأناشيد،نشيدالحامعة،

.أيوبتفسيركماس-

والتثنيه.اللاوببنسفريقسبروهوالشرايعكتاب

العلومابوابجميعأعمالهيلئمتملانعلىحربصأكاقأنهسعدبامؤلفاتمنويستخلص

الكلاموعلموالشعراللغةوعلومالقرآنعلومفىمؤلفاتهمف!العربعلماءيتاولهاالتى

نتيجةحفيميةهازمةمنفيهلعانىالربانيةاليهوديةكانتوفتفىظهرإنهحيث.والشربعة

ولنلك،إصلاحهمحاولةحدىاودينهمفىوالشك،الإسلامىللدمنالبهودمنالكئبرلاعتناق

الشفوية.والشريعةاللالمودرفضثالتىالفراييةاليهوديةالفترةيلكفييشطت

الأزمايئ!هذهكلمواجهةفيبجدىبكنلموالتلمودالمشناعلىالمعنمدالقدبمالذرولكن

الذى4المعئزلةفكرفيضالتهسعدلاوجدلذلك،المنشقبنهؤلاءعتولمخاطبةيحبفكان

عنليا.اللينبةالحفايقإيثاتعلىجوهرهفىبعتعد

-3417role+++76.3133،!7396ثلادلا6!*ول661.661!د6لأأء6!+3:166دأزللأ+6-ا

وكيفيةللتوراةسحلياترجمةكهالمعلوماتمنولمزيد.854لا!..8291.6638.الما+ه.696*؟+7اد

الرببة.اللفةالىللتوراةسعليانرجمةشكلات.ايايوبينمامرسالة:انظرالأخرىللنرثماتصخالفتها

.02ثس!.30جمنجامحه.الألسنكليةالرفاعى.د:حمالالرعوت،عبدعونىا،دإئ!را!:

Waxman:A:33،182.لأوللالأ66!ما63+أ!لأ!م:26*23- History of Jewish literature P

37.صص.ممتالفص.اللديم-ابنأ

83.ص.اج9..طالمحارفدار.الاسلام!يالنلسنىالنكرنشاةاللشار:سامى9-
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نظره!جهةهنلأنهاثشئي!،فرتةعلىللردكاملةأعمالأيؤلف!بالياولسعلمانكان

لدىالحلللةالمؤلفاتددهلرسعليافنرة!نثمهدتاللالمود!وهواليهوثثةالليالةدعائماحدتهلم

الفريقين.

معهللعدلوالاضطرار!بلض+،"حيويامثاكالملحدينظهورالأمرصعوبةمنزادوفد

معجزةمثلايانبياهومعجركالخالقووجودالعالمخلقممدالبهودية،العقيدةاسسرحول

!طىالمنهجمنلتشواالفطى،والملاحدةالقراثينمواجهةمعولكن.البحرئمقمىموسى

!قةتمعالهالذىلضليالممهحوهو،السلاحينفسالتسلحإلاسعدياأماميكنلمملهمهسلاحأ

ريضبرهضاوالوحي!طلبينيفصللمبأنهعنهمتميزسعدياولكن،الحمنذلكفيالمعتزلة

!لنينالدليلينعلىلي!وديةالطائفةليجصعيينهماالتدفبقسعلياحاولبل،منفصلينمحالمن

.\والنقليالعقليالدليلوهما،الايمانإيثاتيحتاجمما

لهكانتولكنالدلخلي،الجانبعلىسعديأانتهجهالذىالتوفبقيالمنهجفائدةكانتهذ؟

وحىثلاتةاللهولية(قييئيصالمنهجهذاسعديااحتاجفعدالخارجيالجانبعلىاخرىفاندة

والهجومللنمدعرضهمعاالتيمالعهدبهبزخرالذىالئجسبمبسببوذلكالتحريص،منخالية

ويلعلمودالتوراةعلىهجومهن،الجاحظمم!،الاسلاممفكركلطمنعلدأثارهمامتلالثمليده

يداعسعدياحاولالأخصعلىالسببولهذافيهما،الرببهاوصفالتىالحسيةلثوصاف

يوضحوصورة.حديدمقهوموتقديمالتجسيمهذامنأليموديةتط!رفيهيحاولجديدأدبينتاج

منانهمبايهامهماليهودعلىالحصرهذ!لىاشدهعلىالهجومكانفقد.112!يةللذأت

!ئلدثهالحسيهالأوصافهنالتراثيةكئبهمبهيزخرلصا(التجسيمأصحاب)أكأ"المشبهة

إسراييل.بنىشتاثعلىربكائهحزنه

ويعملاليهودبينالضاملةالفكريةالنهضةيحققلكى،أخرىمعضلةسعدياأمامكاقولكن

لجحياءالعوامكاهممنتعدالتىالعبريةاللغةنسياقرهئإلجهل،منوانتشالهملتطفهمعلى

لاحظإلهحبث،العبريةاللغةإحياءمحاولةهىسعديامهمهكان!لثلكاليهود،بينالئفافئ

!إهمدالخطافىوالوقوعاللحنوشيوحبهاالصكلمينالسنةعلىمنالعبريهاللغةضياع

اصبحتالقديمالعهدعريةانلدرحةالشر،ئأليففىامالحدبثفيسوأءااللغةفواعد

مفيومه.؟خ!يرغامضةلهمبالنسمة

.18أصى.الملحقالنلعمنة.هدسوعةى:ثوايرحسءعبد

.1لأ*tin.75:.162.9691!يلي0أ6"أ!الا"+1301للا39لاددء963107لا.د+.أ33؟16!ولاأ-

منالفلذ!الممببينض!ويةاصالهسحدباالفولد26-27.-البربة.ايصعاممناظمةفىسلوات

للضعواء.ساعدأعامدليكونوكنلك،اللصلفمبوعدهو4يةاللعمواعمالهممعاحمممالعد!ن2ايصععمبواطه
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البربةاللغهإحباهعلىلساعدالتىالأعالبئالمفلهذاهفحلكردسعدبا،فامهكداو

ياليفوكذلكسابفأ،إليهاالئعرناالئىالأخرىاللغويةوكئ!هالأجرون"،11منلقواعدها!ئعلبم

فكل"السبدور+.كئابمئلوالمعابدالأجمأدفىالبهودالمصلونليبالوهاالعدريةلأللعةأشعار

الأندلس.فيلليهودالكبر!ماالشعريةللنهضهأساسبناءفىساهمهذا

فواغمنيإتلمفيهاالموجودةالبلاعةوإظهاروإحيائهاالصبري!ةاللغةلدراسهالثوجههذار

العربية6اللغةفىوالبلاغعةالنحويلأوالدراساتالمعاجمعلملازدهارننيجةكاطبل

كانثوكذلكوتفسيره.القرآنيالنصلخدمةولكنلدايهاهيفصدئكنلماللغويةوالدراسات

والعيدةالدينخدمةيهدفالعالممنمخللفةأماكنثيوالدلاغيةاللغويةالدراساتمعظم

ا.الدينىالنصو

منا!مكانةثىكأنانبعدالقلعللعهد.المفقودةالمكانةيعيدأنسعليااسئطاعهناومن

بكلليهود،معروفغيرالقليمالعهدفيالمستخدمالكثابهنمطفكان)اللالمود(،الشفوىالنص

يطلقأنحازان،الربانيالأدبكاقفقداليهود.كئابب!نالشاذعالنمطهواللالصودنمطكان

ايأدببةالتباراتعنمنعزلأ)اليالمود(الشفوىالنصحولييورسعديافمل،الاسمهذأعليه

الآراميهاللغةفيهيستخدموكانعليها،والئعليقالشريعةمجالجهودهـفيكلويركز،العربية

الأدبيةالقدوةانهوالربانيالأدبيحكمالذىالأساسيالمبدأكانفقدالحشنا-لغةاو

واليالمود!.المشناكتبفىيكمنوالفكريهوالتشريعية

فدرةلعدمجديدةادبيةاجناسمايمنلالئىمؤلفايه،لكتابةالعربيةاللغهسعدياأستخدمولقد

المفردأتمنالأجناسهذهبحاجةالوفاءس!ل!والعبربة،الآراميةوكذلكهالقاصرةالمشنالغة

قبل،امنبهاعهدلليهودلكنلمجديدةالبيةعلومفيالأدبيةالأجناسيالكوتصالت.والتراكيب

منالمستقاهالأدبيةالعلومهذهمحوركانوقد.والفلسفيةاللغويهوالأعمالالتوواةيفأسيرمل!

العلومكلكانثفقد،العربعندالكربمالقرآنمعكانممكما،القديمالعهدهوالعربيالأدب

لئخ!صودراسايالغويةودراساتيقاسبرمنالقرآنىالنصحوليئورالوفثذلكفيالأدبية

وعلوممنهالمسئنبطةالشريعةعلومثم،نزولهوأسبابأبائهوإحصاءوتشكبلهبقراعئه

حاولواالنينالملحلينهجماتأمامالقرآنعنالدفاععلىيعملالذىالكلامعلميثم،الحديث

هدافطبقالدبني،النصحوليثركزلأنهسعدباهوىالنرييبهذاوافقولذلكثيه.الطس

.العراقللنشر.الرشبددارالسامرانى.ايرامبمود/المخردمى-مهدىداتحفيقالعي!.:الخليلمعحبمايظر

لا.7صى!ا0،/9

.صهـا.البريهالععاجم:لا!لىسلو-ا

.97-55لا!..ول+!6للا،+يحي:666166ر2-66

http://kotob.has.itء3



كلتىالمؤلفتخصصقلكويظ!رالفديمالعهدنصحولئمامأجديدةالبيةمنظومةوصمنع

اليهو!مة+!الطانفةثئصفتاكلمنلسعدياوالأساسىالأولالهمفوكانسابقا.إليهاأشرنا

894.:Review-NS -3 -1291 Pه.*ساالأes- JewishأكلاMaher.: SaaaWiya 3 tا-.ول
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4"ا"--،-?-?ء-،ء
"ا"

"ا."11
"ا!"

14"N"

"4"

"4الأ"لالض"
!4لتمفسيرالغةفىلعريي!ةالتقافةأثرا"ا.

"ا.

،ا،ولغةوينأت!1

،4"4"

1)

"""!

"ا.

"ا"ا

!4"ا

-------------"ا
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دلةاا!دس!متسةالكتالة

كتبأوالفايقليم،الع!دعبريةإلىبالعودهنادىسعديامع!لرجلايمدهشمنلعل

إلىهذا!ارححهالعربيةباللغةتفس!رهيدون(ن"الأجرون"،معحمصدذلكعلىللمساعدة

الإنسايىالفكربساطض!لىالمثارةالقضاياعنالئعبيرعنالعبريةاللغةجزمنهاأسبا!عدة

كانتالعربهةانعنفضلأعليدة.سمنواتالبهوليةالمعايدجلراند!اءلقبوعهانظرأاانذأك

معظمالسنةعلىالدارجةواللغة،المجالأثكلفيوالئاليفالحضارةلغةالوقثدلكفى

بالتاكيدكانواالوفتفلكفىاليهودالكئابلأنوكنلكفتحها.نمالتىالعربيةالبلادفىاليهود

!خمنالربالى،الفكرنشروفياليهوداطدقاتكلبينالألبيهأعمالهمانئشارفىيرغبون

واخنارالبهودطبقاتبينسريعةبصورةينتشربدأالذىالالراذىالفكرلمواحهه،اعمالهم

بها.اللكتابةالعرببةاللغةالبدايهمنلنفسه

أطلقهائسميةوهى2،الد!وديةالعربيةبالكتابةالتكوينلسغرئفس!رهسعدياكنبومد

الأدبدهواعمالهمومخطوطائهموثائقهماليهودبهاكبالتىالعربيةاللغةعلىاليهودالعلماء

لناحفظتوقد.3عبريةحروفأكتابتهافىمستخدم!نالوسلط،العصرفىالئجاريةومعاملامهم

منالفترةإلىيتعودالثىبهاالصكموبةوالمخطوطاتالوثايقمنهانلأعددأالقاهريهالجنيزا

ا.الصلادىعشراللالل!القرنأواخرإلىالتاسعالقرن

فمدصعبأ،ولاعلبهمجديدأامرأيكنلمالعربيةلاللغةوالحديثللكئابهالد!ودويحول

الغزوفئرةفيالآرإمبةباللغةوكثبواويحدثوا،اليولانحكمأياماليونانبةاللغةالي!هودلحد!

وسرعان،وفلسطينوسوريأالعراقفيخاصةاالعوبىالفتححتىمعهموواصلتالفارسي

.بأخرىأجمبيةلغةيئديلمجردايامركانحبثمحلها،العربيةاللغةحلتما

691'76ا؟631+6-+!رلأا pv. 27.:? n"vvri.

انظربها.سعلباكثلبةمعفعطاحليثلغةكأنتينبعد!الأبلغةاليهوثيةالعربثةايكتابةاعحبرتدفد-/

067.+باثلا،+:3+26.لأءه666دلأ+7ا)1ث!63

6ثلاالأ+630*ه66!.فى5لألأ+066د+63+ه6+ه+7للا+616++6+6+6با3316)"أ:77ا6+اللالأ-ر

لملحهاالعرببةلاالعبريةبالحروفاللغةهدهكثبوأالبهودانبئروبريلاء.4.ا.أ!ا)6!.6629++6066باد

المرجع.العربيةاللغةناص!ةمنتصكنهميعدموكنلكفقص،البهوديةطوانفمعلىحكرألتكونمتميزآاطابعأ

.13.الاولةالسالق

)الجبنزأالؤسبطالعصرفىمصرفىاليهدديةالونائىالمحد.ايدلهلىدارسالةانظر:للمزيد-4

.AY.91النئاحعبدنازكد/إشرات.شسىعبنثامعةالأدابكلبة.اهدكئوررسالةالناهربة(.

:HALKINا Judeo Arabic Literature. Philadelphia- iii- -9491 :P 097 .A S-و

اليهودبةالمعابدفىللكىالصلوأثكانتحيثالأ!امبةابياحظبتالتىالمكانهبم!سالعربيةتحظلمولكن

ا"!اميةءباكئبتواللالمودالشمالعهدصمةاحرا.هناكا!إلىذلكديرثعللئوراة،الأراميةبالتربمات
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أئناهكئابتهمفيالبهوداسنخدمياالتى،العربيةاللغةعلىيلاويهوشعاطلق!ثد

آكاأ"ddleArabic"الوسيطةالعربيةاسم،الوسيطالحصرخصالعرببةالبلادفيوجودهم

الميلدى،السابعالثرنفيالعربىالفتحإباناللنياالطبقاتببنلشأتالئىاللفةيانهاوعرفها

اخذثيثم،العربفئحهاالتىالمناطقفيالدنياالطبقاتلدىالمستخدمةالليحاثمنوتكونت

ايعربثة9بلاواطلئهاالئىالتسميةومذهالعليا.االطبقاتبعئلونالذيناليمودبينينتشر

اليهوليةالعربية3اما،اللغةلهذهعاماسمص136!6+"د6366+لأ6"العبريةوفي+الوسيطة

للغةوصفهوالوسبطة*"العرييةانييرى!ولأن،العملىالاسمأولهاالخاص!الأسمفهو

ايضأ.المسلمينبعضاستخدمهاالىواللغة،الوسطيالعصورفياليهودبهاكتبالتى

كليةيلثزململغةلأنها،متوسطةمريتةيحملنظرهوجهةمنيأنهاوسبطةعليهاوأطلق

فىكانتلئلكهالعاميةمستوىإلىيتحدرلمالوقثنفسوفي،الفصحىالعربيةاللغةبقواعد

.2وسطىمريتة

النحوبقواعدمل!زمهفصحىعرييةبلغةالكتابةالفئرةيلكفىاييهودحاولولقد

الملغةللكاسمايزتئمومن3،والنحويةالصرفيةالأخطاءمنالكثيرفيوكعواولكنهم،العربى

.النحويأمالصرفىأمالصوت!الجانبصكلىسواءالخاصهالأسلوبيةالسماتمنبمجموعه

المادةفطوخصانضسماثلهابأناللغةيالكنميزث.الإطارهذافيفكيوهانيقول

التعبير،وطرائقاللفظيةوالثروةالنحويةوالفوإعدالحملولزكيبالفوالبوصوغالصوتية

الهمؤ"."حذفبهذاويتعلقوالنسيلالتيسيرمنمعينطأبعإلىش!يرالصوتبةماديهافمثلأ

الصرفولاالنحوقوأعدلافبهاييراعلمالمستوىمتوسطةلغةأنهابطويرىولنلك

العربيةمسئوىإلىيزقلماللغههذهبأنبلاورأىعلىالردويمكن.دفيقنحوعلى

66+لاد6أأ6؟لهـا7:1اأءه7أ"3الميلادكليا.الثامغالقرنمنذال!هودعندالآراميةمحلتحلالعربيةبداتوفد

.!391،لأأ++.6+د+366+3+

-1 Joshu Blau: The Emergence and Linguistic Back ground of Judeo Arabic- Oxford

02.:UniversityPress- P-6591

بالحح!راخثصتلأنهاوكنلك6،-لأء.665!.ر6د6ء66ول)+616++6"د66با7(ث!ا+أ666!ئ!لاد؟"):-2

.هغيردوفاسمطالو

3أأ!للاثلا33316*"636لا69د16566166616د76د6بهأ7ل!اا366لاد6للا)أ63لاوللألا:أ3،"للالاا+6-لم

.-283لا!+284..133.266291ا؟للا.؟"هه+لاللا؟

الثوال!.عبدرمضانداعلطوعلقترجمه.والأساليبواللهعاثاللفةفيددانماثال!ربية:لكيوهان-"

i..مصر.الخالطىمكئهه A(.ص((I.

لا315696+دث!6أأللا7366013اول.76313د6"636لا6لأ+6ل!13د"6لاأول6!67663با:أدألأللالاا6+-نج

.7،2-342".لا.ا!8!.؟95أول51066فىألأ6360666باثلا
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وذلك.السل!مةالعربيةاللغةإطاركايشذجحلهاممااالحاميةمستوىإلىتنحدرولمالفصحى

وإلىاليهويية،1العربيهباللفةكئبتالئىالأعمالفيالمخعلفةالعربيةاللهجاثاثرإل!بوجع

اقبليفامئهم،مصادرواخئلافالعربيةاللغةمنتمكنهممدىفياليهودالئتاباختلاف

51مسئوئطوروفقلآخرعملمنعندهييغبرالعربيةاللغةمسنوىكانالواحدالكاتب

مما،بالفرديةاليهوديةالعرييةالكئابةنميرتلذلك.العربيةاللغةمهاراثلبعصواكئسابه

البهودية.2بالعرببةالمكئوبةالأعمالكلفيموحدةلغويةظاهرةاسثنثاجالصعبمنيجعل

الظواهرمنبعدداالفصحيالعربيةعنأنفأ،دكركما،اليهوديةالعربيةاخلالذت

أنهاكما،والصرفبالنحوالآخروبعضها،والأصوات،الكتابةبفواعدبعضهاالمتعلقاللغوية

نافكيوهانييرممطلنلكالمعجعى،التأيميرجانبإلىهذابها،خاصةأسلوبيةبسماثتميزت

3هالحددلثةالشمدبةاللهجاثدراساثعلىثعينوالنصرانيهالبهودبةالعربيهالنصوص

خلسمنالئفسيرلغةلمحيالاسلاميةالعربيةالثعافةتاثبرملمحنحددأنويمكننا

الآلته:الظواهر

المحتطحصالقاسطالأا

المبرية:بالحروفالعربلةللحروفالصوييةالكطابةأ-

فقد،العربيهالأبجديةف!الموجودةالأصواتبعضإلىالعبريةالأيجديهلافتفادنظرأ

خسئلهنونلك،عربىصوثمناكئرعنالئعبيراوللد!ةالعبرممطالحرفسعديااسئخدم

رمزأ")+(الحرتاسئخدمالمثالسبيلفعلىنصه،الحرفإلىوالعلاماتالنقاطبعضإضافة

بوضعونلكالثاء،عنللتعبيركتابيكرمزإستخدمهكمااالأصلهووهذ!الناءلحرفكتابيا

يفسعدبااسئخدههاالصالأبجدمةيليو!ما.)+ا(هكذالدكونالحرتفوقراسيةشرطة

التفسير:

!ث-الألفحرت

3الباء-حرت

التاء-+حرت

"+ا"بكتبهالثاءحرف

+،1"بكتبهالجيمحرف

الحاء!7حرت

.21لا"..96!ر6د6316؟ول69616+6367+6با716ا77ا،أ+؟ث!اللالا66-لم

لأء"17.:السل!قالمرحع

.1هـ18.واللهحاتاللغةديدراساتالعربعة.فكيوهاى-!
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16""13-!لخاءيكئبهحر!

-6الدالحرث

"!16يكئبهالذالحرف

الراء++حرف

الزاى+2حرف

-هالسينحرت

-ل!الشينحرت

3الصاد-لأ-حرف

ا"3"لأ"يكتبهالضادحرف

لأالطاء-5حرف

"الا"يكئبهالظاهحرف

!لاالعينحرف

""،بكئبهالغينحرف

D-6-الفاءحرف

-17القاتحر!

61الكأف-بر-حرف

؟-اللامحرف

.!-ء-الميمحرف

أ-ر-النونحرف

الهاء-6حرف

الواو-أحرف

6الباء-حرف

ه"6..بكتبهااللهائيةالتانبثياء

"36باء(وا"هالفإمابكنبهاالهمرة

""هالألفحرفبنكراريكئبها)اه(المنونةالألف

.لأ*"الألفحرفبئكراربكئبها)آ(المدألف
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لفداليهود،الئثابكلبين!وحدةيئنلماالجديةاهذهأنإلىالإشارةلجد!ولكن

جيماخرىواحيانا)،(جيماحبالايكتبكانالغينحرففمثلألآحر،كاتبصنتختلفكانث

نفاط،ائلارروفوكهالسينحرفبكثايهثكئبالشيرو)،1(،شرطةوفوفها

والعكسةالألفمنبدلأكئا.الياء-استخد!ب

الكلمةيهايهفييايطالذىالياهحرتكتابةالمواضعأمنالعديدفيسعدياعندشاع

هذهامئلةومنيحذف،أوباءاوهاءاوألفاإمافتكنبحركةالكلمةنهايهفيوأطف2ةألفأ

سعدبا:عيدالظاهرة

"4ص!4+النالسبرهكدا-+6163

ص!1164كذا-1639

76صص!ابتدا-677!!د

ntq?:(-116ص11أيكأ

6!صص!نجزأ-62ول

النهاييةالألفتحويلإلىنميلكانتح!ث،يقيمكلايلأيضأبهاتمبرثظاهرةوهى

".الفتحإلىيجنحبل،ذلكإلىيغيللاالحجازبةالق!ايلولكنياء03إلى

حرفلكلبنجدهأنناوالدليلنطقها،لطريد4وفقأالكلماثهذهيكم!هناسعدلاولكن

الكيابةفىمطردةظاهرةوهى8يسوتبأييطقكمايكبأىيالباءلاباطف.إلى"الجر

مئل:االبهودبةالعرلبة

557صىالئفسير9إلى-ث!؟لأ

اغالتعراب

الحركاثاشللئبيرالياء(الواو،،)ايلفواللبنالمدحروفسعديااس!خدم

.4647-1وللا.++16+76+6د6لأ76ا66ث!7:أث!يا3لأ!لأ61+-ا

7636لا7176ادألأأ:76اا!لا66الشية.أليهوليةالعرليةالكتاباتبهاإختصتظاهرةوهى-2

6166693.لاء.23.

صى.الأولالثم83911.للكتابالربيةالدا!.الترأثفيالعربيةاللهعات:الحندىالدينعلماحعد-ر

27.لإ

5.927:السابقالمرثع-

2.+ولاول6.7661666+676با716ا76اةأ3ألأاللألا!6-ر
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عنبدلأوالواوالكسرةسبدلاوالياءالفئحةعذبديلائستحدمالألففاصبحت

لتلك:امئلة!منا،الضمة

"ftص!ال!ثسير4الغليط-ا"*أ،،+ي-

9اوقاتأويايآI+لأ-6*71اك!"ك!7"6- +36!الثفسير

والجمعالمثنىحالةفيكمابالحروت،العربيهاللغةفيالاعرابيكونعندماولكن

مئل:إعرابيا،الكلماثضدطسعدياعلىالسهلمنيكو!االسالمالعذكر

piYon)3"+لأ؟ا*6لأ- ,l ,n vKn5mا+*أmi111127النفسير!

مخلوفتانالحاشيتينأنلناحصلإذا-

التاثمكيل:د-

واللدنالمدحروفاسدخدماتهاللكوبنلسفرسعدلايفس!رمطالعهخئلمنيلاحظ

الكلماث،بعضيطقضبطفينلكإلىأهحئاجإذا!الكسر(والضم)الفتححركاثلرسم

الألفوهىواللدن،المدحروفأبعاضالحركاثان"اعلم:بالولهذلكجنيأبنديشرح

والكسرةالفمحةوهىيلاثالحركاتفكنلليي!ئة،الحروفهذهأنفكماوالواو،والياء

متقلموكانوقدالواو.بعض!الضمةالياء،بعضوالكسرة،الألفبعضفالفتحة،والضمة

الواووالضمةالصغيرةالباءوالكسرةالصغيرةاطفالفتحةيسمونالنحويين

منهنواحدةاشبعتمتىوأنك،الحروفلهذهأبعاضالحركاثأنعلى...ويدللاالصغيرة

بحدهاحدثتاشبعئهااقفإنك.عمرهعينفتحةنحووفلكبعضههىالذىالحرفبعدهاحدث

2.عومرفئقولعمرعينضمةوكذلكعامرفقلثألف

الطويلة:الفتحةعنللتعبلرالألفسعديااستخدمفمثلأ

+3صصالثفسيراغاية-7"6..،لأ

41هصى"يشمنهات-أ*6+د"ل!ا+

متل:والفصيرةالطويلةالضمحركةعنللمع!بيرالواوحر!وأسلتخدم

17صصالمفسيرلوخدنا-؟لأ،7361

17مى3مالكم!310؟ك!ول

.Inn-23!ى"يسئن

الحركاثعنالليندحروفالنعبير.اليهوديةالعربيةالكنابهعلىايعبريةاللفةأيارضمنهنهذاكانفقد-ا

Raphael:انظدللصزلد،الأخصعلىايطويله Kutscher: A History of the Hebrew Language

،1775:Press. The Hebrew University.Jerusalem. .E .J Brill. ,8291.nedieL P!س!ول!حلاThe

.اج.اط85911.دمشق.القلمدر.هداو!حسنوتحعيق/لداث.الأعرابصناعةسر:ثىابن-لم

!17،A%.
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23ص!"حةالئبا-36*3أ؟ء*

23مى11كئبه-31336

عنيعبرلاأخرىكثيرةامدالةثىفنجدههعندهمطردةيثنلمالفاعدةهذهانإلا

والضحة:الألففىذلكامدالةومنيهملها،بلكتابى،رمزباىالحركة

ص!لأ"التفسبو3لأحكاما-ده3*؟ول

61ص!11الباكون-711ا؟د"

Iيا3ثاث! - rimصسه6"لاتلخا

31هـ؟"سافر-036

!"1!117إنسان-3301

27صى*ايثالسماو-+"أولهثا*

صهـا11همفاصطفا-63!ى"ه3

52ص!"العالممين-؟لأ؟ء16"

16صص*ئئئة+ا؟+ا+-

:والكسرةإلياءفينلكأملالةومن

11!.ال!دمو-7؟أك!ول

والضضة:الواوفىنلكامئلهومن

16مص6موج!دة-66161ول

غيرقاعدةكانالكلماثفيالظويلةالحركاتعلىالحفاظانإل!برجعهذاولعل

الواوحرفوضعمل!إئبايهاينمأحيأنأحيثاليهودية،العربيةالكتابةفيثأبتة

إهمالها.ابئموأحيانأ،الضمةللتعبيرعن

فرلهرأ

قباثلبعضفيصداهاالظاهرةهذهوجتوفدالهمز،نسهيلسعلياكثابةفيشاع

منالئخلصإلىاللربشيونبعضمالالممز،بئحقيقثمبمقيلةاهتمتحينففي!الحجاز!.

يقلبونوالحجازأق.لمينمايضآروىكمامد،حرتإلىفلبهااويسهيلهااوبحففهاالهمزة

11لوام-بئر-+راسفي!بفولون!بلها،ماحركةجنسمنلبنصوتإلىالساكنةالهمزة

وأصبعت.2النطقفىضهاالتخلصإلىالساميةاللغاتكلمالتوقدلوم..بير-"راس-

95.06--12-1!9لا!.ول6*16616+فى66با71676ا:أد!ليماللالأ66-

.75vv.-4.ط.7391!المصريةالأنعلومك!مة.العربيهاللهثلتديةاليسايرامم-
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سعدماعندالتع!يلوهذاا.اليمدديةالعربيةباللنةكئبتالتىالأعمالكلفيعاهةظاهرة

وهى:العواضعبعضلهكمان

الكلمة:ادلصض,

فىمتأئرأجداهصحدودةحالاثفىويسقطهاالكلعةاولفيالهمزدلئمأسعديايثب!

مثل:2،اليوميةالحياةلنةفيالكلماثهذهفطقبطريفةأياغلب

ص!هالنفسبرأولأد.-أ؟*66

:nnnXI-133!"أخولثهم

!592احاي!+"كاى

الكمة:وسطض2

اينحوعلىونلكضلما.ماحركةحنسمنلينصوتإلىالساكنةالهمزةسعليايقلب

التالى:

يأءمئل:إليالهمز.يذلبالغالبفيكلن-

"1"6 n-4!التفصيرشرفعه

3-.لمرثحة-6"676.."لأ

4-5حلانذ!3؟16+3

س!:بالألفعنهايعبرالمليلةالموامدعيهعض-وفي

91صالئفسيرلايم-؟"!

صى119انمانبة-6.."؟لأاد

71!11جات-ثلاث!+

مع!:الويوعلىمنبو!ةنكونعنلمابالواو-!بئبنما

7صالنش!يريؤدى

هـه+مؤخر63-اول

معد:كثابيرمزباىغهايبرولايسئهافمرةأحعانأ-ويكن

"'p':,'D-..3صالتضمدرالخطمنة

13صى.المتيذة-.+2للألأول"

"5م!.ةءاللنا-6لأاثم"

،6934.لاول"27-+6أد++6ولأكمث!6ديأ:6++ال!لا-ا

شاعكما.الكلمةأولفيللزاتئنيضكهحاليأنشيهطوايلليلىالعاصةهاللهدكسعلتمنيصتا-و

فيعمرسنتارأ!مدد.أوردهاالتىالنصدصانظر:وافح.اشصالمصريةالعرطةايلهعةلىالأهرمذا

.Al-850ا.079.للكئاييالماهةالصريةاي!ممةصر.فيالعردمةاللنةئلديح:كتلمه
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الكلمة:أحر3-ثع

مئل:سعدياعندالهمزةشمقطمافدائمأالكلمةاخرفياما

ص!3الئفسبوالحزء*؟16-

ص!3"ءالعلما-ك!أولألاك!

صص3ا!ءالضو-أالا؟ك!

صد:بيذثهاف!نطفهاحسبعلىالكلمةنهايةدىيكتبها-أو

.3صى5الهو.اء-616*ثا

ص!1192ألاسئواء6-ك!ثاث!ه+أ

46صص"الصحرإء663-لأ1ثم

42صص5العشأء6-"؟لاللأ

ص!45.-الشثاء63"لأل!أ

لخيصصالعلة

بكتبهألفأييطقكانفإذا،نطقهحسبعلىالفعلفىالأخيرالعلةحرتسعديابكئب

!عندهـفبقوليايثةقاعدةوهىياء.بكئبهياءبنطقكانوإذاألفأ،

صص3التفسيرأرى-ل!"6

صى7"يحفى-لا،313

ص!36"لتتهى!+!67+

التهانية:التانبثءياك!اية-

العبرىالهاءبحرف)ة(النهاييةالئانيحثئاءعنعوضسعدياانسبىفيماذكرنا

."أ-أو،3ت-يكتبهاكاناطاحيانبعضف!ولكنه،)6.(نفطلينفوقهواض!أ

بالتاء:كتابتهااصكةومن

فياطابامهذهفىهوزدنا32صىالتفسبرالصلاة!1!5!+-

الصلاث+فصول

اداتأصلاحيكون.وكيفصص،5+اداة-6*+لأ

العحه

فىماثنصرنبوخذ.يان116صص!حداة7167-

صل!اهو.حبوت

فقط.إلاضافةحالةفىوكلبالناءابهاأيىسعدباانهداونلاحل

مئليالتاء،المربوطةالئاءعلىلقفونكانوامنالعرببةالقبانلمنار!وىوقد

فليسأيتهمنهااحفظ.ماأخرلأحاب9البعرتسو!ةأهلياقرمنعنهمسئمعالذينأولثك
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كاثرهصرفيالعرلطةاللغلأفيشاعهذاانكماالنانيث،ظاهرةليلالأصلاحتفاظإلأمذا

.اابنةمنبدلأوابنتسنةمنبدلأسنثصلىللهعات

سعديا:عندبا!فكنابتهااممالةومن

الإلسانكمعرفةهذه7!نا!االنفسيرالسرقه-76ا*"؟ه

والزناهبالسر!تا

H071."m-خلقهافإدماالأدوبةؤأما!1134الأعنية

اياغبا+لتستنظف

wrm=بعضبعضهيصبد.حتىص!54"الوية

لشفائههوادويالغذلنةالألوانمنهوالصلصه

الإطلاق.حالةفيبالألفبهاايىسعديالنضاونلاحظ

كلاشاعحيثاليهوديه،العربيةالكثابةفيكئابتهافيثابتةقاعدةوجوددمإلىيرححوهذا

والناء.2باطفكتابتهامنفيهاالأمرين

يب:+إالمصحف.كماالألفاظبكنالةظ-الئا

فيكتابئهاغرارعلىاحيانأ،ا!فاظ،بعموكتابتهسمدياعندللاهتمامالمئ!رةالظواهرمن

المصحف.رسم

ايقرأنيهالكلماثمنمعه(ومنحارثةبن)زيدالصحابةكتبهماالمصحفبرسموالمراد

وهىقواعد،ستفيالرسمهذاامروينحصر،مخصوصةهينةعلىالمثماشالمصحففي

ومنإحداهما.علىفكئبقراعتان!هوماوالنصلوالوصلوالبدلوالهمزوالزيادةالحذت

صئفيالمدألفوحنف"السمواته،+،"إنمهـن01ايهبعمم"مل!فىالألفحذتفلكاصالة

6الربوا،الحيوهايزكوة،.ايصلوة.كلماتالثمانبةهذهبايواوكلبواكمالغلمين+،W"مئلالجمع

3.منوةهمثمكوة،الغدوة،النجوة

مثل:الشربفالمصحففييقدبكمايكتبهاسعدباكانكلماتوهناك.

"6,=..1rالصلوة"ويقيمونبالغيبيؤمنون"الذين41صصالتفسيرالصلاة

!مصر.فىالعرببةاللغةتجلريح.عمرمعناراحمد،137صالربية.ايلهمك:انيسايراهمما6

-666.44+9!.لا+7633د6ثبمNIWأث!أ:71676ا'3-

39،-.أ.طالحلبيالباييهصطفي.وحكمهرسمهوسالبالقرانتلريخالقاثر:عبدطاسسد-ر

!91،3،11to Of.ا

2.;لأا:اييصةةسور-
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الزكوةاوءفواالصلوة"وأضموا31صى*الزكاة613؟.ت*؟أ

خزىإلامنكمنللطبفعلمنجزاء"فما22صص"حياة+616إ.=

الدنيا"2الحيوةفي

هذافىحنيابنفالوقدالكربمهالقرآنكيالكلحاتهذهكئابةفيمنبعأكانمأوهذا

وفامعليكسلامدولهمنحوالواووبينالأفبينتجدهاالتىفهيالنفخيمألف"واماالصدد:

اهل.ان:فطربعنحبنيايندحكى.بالواووالحيوهوالزكوةالصلوةكئبواهذاوعلىزيد.

يمعلوكذلكحيوث،منالفعلبلامولبستحياةألفمنبدلالواوفهذهالحبوةبقولولىاليم!

الفنحةإمالةهنالنوعهذاانويطهروالزكوةكالصلوةواوعنمنفلبةالفبكلاليمناهل

كئبوهوالذينبالواوالمصحففيالكلما!هذهكئبثرقد.الحجازفيموجودأكانالضمةإلى

النبىايامموجوداالنطقهذاوكانواوالتفخممشدةمنأنهانوهمواانهمويرحح.فربسمن

التىالنبطيةمناخنثقدالعربيةالكلابةأنأيضأالمعروفومن(".وسلمعليهالله)صلى

.3الجنوبيةالعربيهالكتاباتفيوكذلكبالوأو-الكلماتهذهفالهايقئبكات

الاث!ريفالمصحففىالكلمةلولىيؤضعالئىالألفيك!بلمسعلياأنوللاحظ

يحثاوفوقيؤضعالتىالحاتكلاختفاءإلىيرجعهذاولكن،صحيحةايكلمةلتنطق

.عندهالكلحات

فصيوالباءالألفإدماجعندالقرآنفييقلتبمحالماالئراكبببعضسعديايكفكما

قفنقمتافا"وكنلك00015زونجتاكفاوطزامنهازيذئضىقتقاة"يعال!فولهمئلواحد،حرف

سقيضات+ه

سعليا:فليتول

-r 3" thin-ص!97الئذسبراباهاعلمك

)أrصص""ابااربك-"6،3"6-

41صىه11ايأهيبعيني-96*لاو+63-

البهوديةالعربيةالكتابةف!الفمايعةالظواهرمنالحروفإدماجظاهرةكانتوقد

فىولكنهل!ا"؟أOK!6)هكذايكتبأنالمفترضىمنكانايله+شاء+اقمل!تعبيرفمثلأ

و*حصليلي"كالمنبدلآ"فتيودلا*الأ+إ،)لاأأول!)art!67)يكئبكانكثيرةأحيان

.،3:الأيةالبفرةسورة-ا

8!الأيةةالبثرةسورة-2

1.283/الئراث.فيالرببةاللهجات:الجندىالدبنعلماحعد-ر

37.الأبة:الأطرا!سورة-4

.1Vالأيةاطمياءةةسور-؟
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فلرةسعدياعاشففدأنذاك،المصريةباللهجةئاثرولحلهالخبر".2لي"حصلمنبدلآالخير"

الرابعالفرنفيالمصربةالكتماباثبعضفيالظاهرةهذهشاثحبثمصر،فىحياتهمن

مافىايلهماشايتويونحيثوغمانالممحربلخلخانيةيرتهداالممزحنفانكما2.الهجركلهه

الله.شاءانفياللىوإنشااللهشاء

الئصحيف:ى-

المنشابهةالحروفشكلنغبيرهوفالنحويفوالئصحبف،النحريفببنفبماخلطهناك

يغييرفهوالثصحيفامأ.والفافوالميموالزاىوالنونواللاموالدالوالرإهكالدال،الرسم

الذيلواوالددوالخاءوالحاءوالجيمالئاءووالئا،كالباءالشكلفىالعصائلةالحروفئفط

عننأيجأالثحربفأوالئصحيفبكونوقدوالظاء،والطاءوالضادوالصادوالشينوالسي!

.3القراءةفيخطاعنلاالسماعقيخطا

فقدالقرآنية،القراهلتمنهتسلمولمالعربيةاللغةيشويهفيكبيرأدورأالئصحيفلعبلذلك

وزحربزخربمثئىالمولعةالعربيهالمعاجملأشهروقعتتصحيفاتالسيوطىسحل

.،يحسحيفوالحاءبالخاءوصحته

متابلألهايجدلمالتى،العربيةالحروفبعضعنعبرلأنهسعدباعندالتصحيفوفع!قد

الشرطةمدالكئابةفيشمقطفكانتله،حرفأقربعلىنقطة(وشرطةبوضعالعبربة،في

حاء:الخاءحرفيئوينصو،.النقطةأو

",y?,`n nt-2صىاالتفسيرالللخيص

2صىس5+3677+!يخللنا

!501"الخريف")+666-

الضاد:عنللئعببرالصادفوقيضعهاالتىالشرطةلسقوطصاداالضادحرفويتوبن

3111أصصالتفسمر11قبضا-لأ"73ا

ا!حدثالخاء،عنللدعبدرالكاففولىيضعهااللىالشرطهلسالوطكافالخاءحرفوتدولن

مشددأيكونحينوكافامشددأبكونلاحينماخاءفينطقنطعانلهالعبريةفيالكافحرف

13هصصالتفسبرخلبى-د،6+ا

.171-35!لاول.69693+أ369+6با71676:أدثيللالا666-ا

هنكلميد:صر.ليالعربيذاللغةتارلخكتالهفيعمرمختارأحمدد.اوردهاالئىالنصوصشل3-

850.86-)لبب!وني(لييممعوا)منحن(منمن)كلمن(

88.98،ص!.3087Niطالئاهرة..الخانحىمكتبة.العربيةفقهليفصولةالئداليعبدرمضان-ر

1.935/العرببة.اللهعاثالطدى:الدي!علم-احمدا"
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للثعبيرفوفهشرطةوضعمععهماللئبيرللجعحرتفيلأشئراكهماوالجيمالينوكنللد

العيمعن

74ص!النشميربثنر-6لاول6

naft-16-0.الجمار

دالطاءالملاهدكذلك

!47.أظلاف-6"ه؟

ا!ثمبيوديدتاتئ!دلد

العربيةفيالاسئخدلملخهامرايعدوهذاالع!ثطدهالحرفبتكرار!ئاثمديدبكنسطياعبر

احبانأ،نليلةكقترلكهاايكلمة،منى!ئموشساتمامأنستطهاحيانأكالتحثاللهودية،

:-سعلياعندومعاله؟،العرتيئكرارعنهيعبر

هصالعفسيرمبرها-ي!*62"

!1114يبق-د*أ6

!21+برهنا-لثلا6ثلا

+-21.بمناها-6ب!يللا63

الكلمة:نهلمةفي-وكنلك

51!3لنفسيرلاىنمو-61؟"أء

12صص5,;-9+6 q

241ص!"المعلثى11+7ء"

مئل:،الكلماتبدضفيالمكررينالحرمنأحدي!لكانسعيا-ولكن

صه2التضبرث!مثتنا"كا!7ال!-

ص!++ضمنا-لأ"كاثأ)

48.-لأ!.647يا66+،ثم36*7بها6+31-61لأل!حا!حم!؟ا
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اخت!ح!انلةا

ب!بعضسعدياياثرمدىتعكسالتىالصوئبةالظواهرالجؤءهذاويعرض

نحو:4العربيةاللهجاتديالصوتيةالظواهر

بدادرالإ

والواالابدالحرسهـتالبا

الححارية.الععافبةعليهايطلقاالعربيةالقبانلبعضعندنلمحهاصموتيةظاهرةوهى

فكان،الحجاذيينعندياءبهالنطقصوامص!فيالواواقبقولهماللغةعلماءويفسرها

في،اقواده،صواغ،نوام،ام.صومنبدلأقياد+صياغ،،ن!ام،"صيام:-يقولوقالحجازيون

هى(خرىمسورهفيرويت.حيث+فكلمة.الضمإلىيميلونكانواالبدومن!يرهماقحين

الئىالبدويهالقبائلمنوكلاهحا،تميموقيلطىءلقب!لهالأخيرةالصورةهذهونسب!+حوث.

ص!:-سعدياعندآثارهاالظاهرةهذهوجدثوقد.2الصيغمنكثيرفىالضمآثرث

صص3التفسبراليممبر-156+*لأ

بماللغةطائايز)وربما79صى5قصير6-+الأأ

العبريه(

22صالتفسيرمونأ+واخرىحيأودلأشاهدناهلمالكناميتأولأ+*-

الساكنه:الصوامتبينبدالا

فياوالمخرجفىالحروتلحقاربسعدياوعندالعربيةاللهجاتفيكثبرأيععوهذا

الصقة.،

:-مثلالواحدالمخرجذاتالساكنةالصوامثبلهنالإبدالأ-

ومخرجهماايأسنانياللثوكلماالمخرجذاثالأصواتفئةمنإنهماحيثوالصاد:--الزاى

ميشأيعأوكاناصولها(1.فيها)بماالعلحاوالثنالا(طرفهفي)بمااللساناولبينييحصر

بتفخيمالزقريقولوقكانواكمازايا،الصادنطقوهوالزاىالصادإف!مامظاهرةطىءقبيلة

.هالصقرحابدلأالزاى

97مىالتفسرالحلاصقةلأ؟!م؟"2+ا+..-:كنلكسعدباويفول

العرببة.هـ29.ائلهجكدى:أنسى-إلراهبما

13.مى:السابقالمربع-لا

احئكاكيايكونانوإمامرققا.اومفخمأيكونأنوإمامحمدرأ،اومهموسأيكونانإماالصو!:صنه-ر

انفجاربا.او

.6089،1ط.السريةالأنعلومكئبة.اللغويةالأصواتةانيسابراهم-4

74.75،!العرسة.اللهحكفى:انيسإبراهبم-5

52http://kotob.has.it



الآنتنطقكماوالضادمجهور،صوثوالدالاسنانى،لثوكطصوت!كلاهماوالصاد:-الدال

امربينهماوالثيادل،11الأطباقاصواىأحدالضمادأنسوىشىءفيالدالعنثختلفلا

سعديا:عندومئلهالبهودبة.2العربيةالكتابةفبىشايع

91صىالئفسير6+لأا-ثدر

:-المخارجالمتقاربةالساكنةالصوامتبينالإبدالاب-

وقد3،مجهوررخواسناتىوالذالأسدانى،لثوكلطحوتالدالحرفأ!حيث:والذالالدالا-

منهماالأولمتناظرانحرفانفهعاوالذالطالدالبينالخلطالعربيةاللهجا!صكئبرفىورد

!فالظاهرةهذهشاعتوفدودكر.(وذكر-دهب،ذهب-مئلالرحونظبوهوالئانىشثبد

حرتكثيرةاحيالىفىيكتبهاسعدياانإلىالاشارةثجدرولكن،اليهوليةايعربيةالكنأبة

أحيانأكذلكولكنه،ايجديتهفيذلكإلىأشرياكما،فوقهنقطةووضعالدالحر!بكتابةالذال

مل!:بينهما،عندهالخلطبفعما

5صصالنفسيرامنداد-"ول+6"ك!6 A

24صص"نليله-t"6لأ6

rml-221صى11ذكرت

'[Z0-41ص!115ينفذ

6،مهموساأسنافيصوتوالثاء،مهموسشدبدأسنانىلئويصويافالتاء:-والثاء-الناء

ذلكوبتضح3،خ!برعربلهجةمثلالعرييةاللهجاتفىبينهماالخلطالشايعمنكاقلذلك

يكلبأحيانأإيهحبثوالثاء،التاءحرفىع!المفمتملةالألفاظلبعضكلاشهف!سعدياعند

بحثأخرىواحيانادوقه،شرطةووضعالتاءحرفبرسمابجديتهفيوأشرناسبقكماالثاء

متل:8،للئصحبفننبجهيكونأنالممكنمنالخلطهذأأنكمابينهما،الخلط

A.4.م!اللغويةالأصوات-ةانيسايراهيم-ا

.لأ!"35.ول76661666د66با716دلأث!أ:76األلالا،2-6

،7،!.اللفويةالأصوأت:ايسىإبراهبم-"

اللغةاثرمنهذاانير!ماعمرصختارأحمدد.انكما51011.العربيةاللهحأتفى:انيسإبراهبم-4

132.!.مصرفىالعربيةاللنةتاريخ.أنظر.العربيةاللهجاتعلىالآرامية

.لا!!976961697.36د66با7ا7616ا!أج7دلكالاأ96-؟

761!.اللغويةالأصوات:انيسايراهيم-5 ، i.

.131صى.صرقىايعربيةاللنةتاريح.عمرمختاراحمد-7

فيتقاللالحربيهفىثورفكلمةالئاءامنبدلأالئاءنشخدمكاتالئىالأراميةاللغةائرس!لصاأو-"

تورا.الأرامبه
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38التفسيرصىحييس63+-

!48+ييه!66++-

يس08"يلاثبن-+،+16

553!ئعبان-31لافىي!

منوالأنوالرخاوةالشدةيبنددبماكانأسنانيلثوكطصوتفالضادوالظاء:-الضاد

.امجهورأسناشصوتوالظاه،المجهورةالشديدةأياصوات

رفضاعهنالسه،فاضتمنبدلأنفسهفاظثبقولونوطىءالحجازاهلإنالفراءويقول

نفسهفاظتةعبيدةوابوزيدأبووقالدمعئه.فاضتصيدنفسهفاصتيقولونوكسروتمع

6""الظاوأنالبدويةتصبمبينةإلىتنتمى"الضادهأنويبدو.يضعلعةوبالضادفبسلغةبالظاء

نطقانكما.2أننسهمالحجازلأ!أواالحجازيةبالبينةيأثرواممنقيسمنلبعضيتتمى

الخليج.فيالآنبهابنطقكصاالعراقلهجاثفيشايعظاءالضاد

سعديا:عندالظاهرةهذهأصثلةومن

هـ33الئفسيرضروب-أد6الأ

015مى7فضط!ا+لأ3

53ص11ضمن-أاوللا

99ص!(يضم-51لا6

انويروىغارى.فصوياالجيمأما،مهموسشدبدطبقيصوتفالكاف:والجيم-الكاف

يؤجدأنهكماالفاهرة،عامبةنطىفيكما(!)جلما(ر4)الجيمئنطقكانثالفيائلبعض

انهاعلىونصواوالجبم(والكاف)القافصوتبينالخلطإلىيشيرالتىاللغويةالائاربعض

وعلى.رحبفيوركبرجلفيوركل،كملأحبانأفيهايالولونفجصلاليمنافيساثرةلغة

كئبواالتحويينولكنالسامبه.الجيموهوموجوداياصمليالنطقاتالكلماتهذهفيايأرجح

ثم)!(الفارسيهبالجافكئبوهاأنبمالمحئملمنأنهكماالصحبح،للنطقالاشارةلعدمكافأ

"حتىالمرويةالقراءةئفسيريمكنالطريقةوبهذه.النساخبفعلالرمزمنالشرطهضاعث

.3"الخباطسمفيالحملبلج.حمىمنلأيب"الخياطسمفىالكمليلك

.،8،9،صىاللفوية.اياصوأت:اليسإلراطم-ا

-ا40!.اللهحاتفي:أنيسإيرأهبم-3

والجيمأ.64أ-62!.الأصوات.الثانيالعسمهصر.الصعلرت.دار.العاماللنةعلم:بشركمال-3

الحيمينطقونالعربحهالجزيرةجنوبابلاهأنايحليثةاللهعاتبحوتان!تتفتدالسامبةالحبمهىالتاهربة

السامبةواللفات.العزيرهوثنوبوعماؤ،رالئساييةالهنوبيةاليمنفىسائديطقهوومعطشةغبر

للمممتطورةصورةرهىانسبياحديئةالمعطائمةالعيمانيثبثف!االمحطشةاالعمتعرتلا)العروبية(
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،r!التفسير-حامدأثاء6"3هيقولسعلبانرىولنلك

الئاءاناىفزثهمنيدلأفزدنقولكانتانهاتمبمفببللأعنوروىوالئاء:الداد-

وهومعهورلصوي!لمجادرتهاونلك،الدالوهو!المجهورنظيرهاإلىفلبتلدالمهموسة

مجهور:صدتلمجاورتهاليسولكنسعدماوعنداالزاى.

مى3التفسبرتايى

والعينالمزهار،مخرجهبالمهموسولايالمجهورهولاشديدصوثالهمزة:والعين-الهمزة

.2بالعنعنةالعربيةاللفةفيمعروفةظاهرةبينهماوالإبدالالحلقوسطمخرحهمجهورصوت

سعدبا:عندبينهماالابدالامثلةومن

7!النفسيرعنه-6"لم

وسطمخرجهمهمو!صوتوالحاءحنجركيمهموسرخوصوثالهاءوالحاء:-الهاء

.3الحلق

سعدبا:عندبينهمأالإبدالأمثلةومن

i++لأ؟!لأه 37صىالتذسبرسمحال

سعديا:عندببنهمأالأبدالأمئلةومن:والعبن-الهاء

Mlln-ص!37التفسيرمهمأ

ملر:،يمطقكماالألفيكتبكانالمواضعبعضفيسعدياانحييش:والألف-الهاء

:mn=صى3التفسيركما

الصوتيةالممايلة

فيبعضابعضهالمعأورةنتيحطالأصواتبعضئجريهاكياليةيعديلاتهىالممالالة

صوتيبينماسعدياعندحدثثولدبالئأتر"،اياصواثبعضيصيبفدمما،المتصلالكلام

واقرب،مرفقمهموسشديدصوتوالكافمفخممهموسصوتفالقاف،والفافالكاف

فيال!مائعةالصررةهىصارثثمالشامفيالردمبانمالتالشصالعربائم!العننشاتالأمعلبالجنوبية

الترأنية.النراءاتل!بهاوالتزمالمعطائمةالحيمساتانريشبلهجةآ!الئرنزلفحندما.قريش

73.!اللفوبة.الأصوات:ألبس-إبرأهيما

دقدعيدا.بهاالمبليءالزةفلبوص،العنعنةسموهاص!وئيةظاهرةولجلانوفيمىلتممالفلماءنسب-أ

كانتإداالأفبمطونجأورهمدمنوأسدوقيسنمبمبصا!نالأيهال!راءإلىدسحثروايةليجاء

اللهعات18،09أاا5AAاللفوية.الأصواث:انيسإيراهيمالهمرةإلىرجعواكسررافإذاعينأهدثوحة

.01,1111!:العرببة

88.!.بةاللصالأصواتةايبسإيرامم-

.187-:السابقالمرثع-
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فتحولالمفخمبالصوتالحرققالصوتتأثرفقدلتجاورهماونظرأ.الكافهوللقافالمخارج

بخلطونالبدوانخلدونالنراىولنللاأالمرقلقمنعلهالدنخيمإلىاقربلأنهاالقافابى

.اوالكافالقافنطقبين

2:بالكافلابانفعندهضحكالفدفايىسعليامعحلثماهو!هذا

136صىالتفسيرضحك-لأا+7اسعلبايقول

يتهالصخالفةصصوئيا

كدالكلمةأقبحعنى،اللغويةللأصوالااحيانأتحدثالتىالتطوراتمننوحهى

بدنالمخالمفةلئتمآخرصوتإلىأحدهمافيقلبالمماثلةكلم!مائللنصولينعلىلشئحل

03الساميةاللغاتفىشأئعةظاهرةكان!وفد،المتمالالينالصويين

سعديا:غدذلكأممللأومن

صوتكلاصاوكنلك،أسنانيلثوىواحدمخرجمنفكلاهماوالصاد.السبنبين-ما

إلىالصادتحويلالحربيةالقبائلبينشاعلنلك4الأطماففىببنهصاوالنرق"،صهموسرخو

فعورودهابدليلبالصادالتطقهووالأصلوالسراطالصراطعنروىماملووذلك،سين

مشهورالئبادلهذاأنكما،بالسينآخرنطقفيهاشاححتىيظوريابمبالصادالكريمالقرآن

فىالظاهرهيلكشاع!كما.وصفقوسفقوصقرسقرصلىالالدمصهالعربيةاللهجاتف!

ئل:فيسعدياعندصمداهاوجدتوفد16الليهوددمالعرببةالكتابة

!57الدفسبراصطلاح-لا؟*+*5

ص.مصرفىالعربيةاللفةتاريح!ختارصر:احمد86487.!اللنوية.الأصواث:اليسايراطم-ا

.131

177.لاهوضحل!فالفعلبالحبربة،تاثرأهذابكونوئد-2

.021صىاللنوبة.الأصوات:انيىإبرايم-ر

175.76صةالع!ابقالمرثع-4

!ص.مصرفىالعرببهايلنةثاريخع!ر:مختاراحعد9112صى.العربيةاللهعاتفي:انيسإبرايم-3

"و،132

.37.+61669+.لاولش636صأ!3؟ث!أ:676اللالأ66
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أ!أيةا

كمن،الحملةمممموىعلىأىسعديا،لفهفىالنحوبةالطواهرالحزءهداويعرص

الجملةمستوىعلىاللغوبهالأستخداماثلعضنجدالئكوبنلسالرسعلباينهسيرمطالعةخلكل

عربيةاستخداماتبانهاالفوليمكنأخربتعبيراوالمعيارلة،اللغةإطاركاتخرجالمتى

،ىالأخردوقمعينةلهجةبهااختصث،شايحةشلبرمحدودةإسئخداماتاكانتولكنهاصحيحة

التفسير.فىسعدبمالغةمزلاالتىالنحويهالظواهرلأبرزعرضيليوفبما

اتضافةا-

منالمضافالاسملجربدإلىاللغةيعصدالعريية،اللغةفىأخرإلىاسمإضافهعمد

ألىض!يرمعرفه،باتىأىإليهالمضافإلىواللامالألفوإضافةنكرةيكوناىواللامالألف

معأ،اليهوالمصافالمضافإلى)ال(إضافةفيهعايجوز،العربالتحاةحددهماحالتينيضه

بلنالجمعلجوزانهإلا"ال.هحذ!يجبمحضةجمرالأضاكةكانتفإذا!هاثمامابنيقول

والإضافهال!11اجتماعحينثذفلجوربالحرو!صربةصفةالمضا!كانإذاوالأضافةال"11

وهولهامعمولاإليهوالمضافصفةالمضافيكونانوالثانيةزيد،الضاربانحووذلك

لاعداهماوماالفرسوالراكبفحووالإضافة"ال"بينالجمعحينلذفلجوزواللامبالألف

ذلل!.كيهيجوز

النبياني:النابغهكولذلكشواهدومن

اللبد\أوبارهافطتوضحسعداقزينهاالأبكارالمائةالواهب

عبرمطردهبشكلالمضافإلىواللامالألفئضيفلاالعربيةاللغةفإ!سبقلماووفقأ

إليهوالمضافالمضاففيهايقرفاللىالأصافيهالتراكيببعضنجدسعدياكتالهفيانه

علىفننكر،السابقتينالحالت!نإطارف!يتخللاالمذكورةالأصنهانمنالرغمعلى2،صعا

المثال:سبيل

الحمبد.ع!دالدينمحبىمحمدتحميق.الربكد*ممعرفةفيالذهبسنورشرح:الانصاريهشامابن-ا

.51،صص.1-889ببروت.صيدا.العصربهالمكنبة

بالأداةتربطهماوإللهوالمضافالمضاتتعر!التىالعبريهاللفةالأمبلفنهتايرهالىيرجعهداولعل-!

القيم،العيفيالموجودةالظواهرمنإلطوالمضاتالمضافيعريفانايضأبالذكرالجعيرومنالهـا)(،

Olu*؟؟لإ+مئلبالمضاتيلعقالحالاثبعضفىنحدهالكتنااإليهبالمضا!عادةتلحقالتحريففاداة

ايل(ليت)إله؟؟.63+"ا؟؟؟منلأ،علامأسماءوق!ل!(21:)تكوي!والضر(الخير)محرفةأ؟لا"

المصافمنكلعلىالها،يذحلداحبانأ8(360)اشحباآشور()ملك6.أب!ئلا+؟+أ136(3:ا)ايتكوين

ارحاس؟،أ+ه!+.؟+أل!3ا!ا:6r)قضاةالنسهج()وئد؟ث!؟لا."؟6؟6مثلننسهالمرك!فىاليهالعصافو
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صم37التفسلرالعوب-اللصة

!23"ا!لأفساالأإلىبنامال-

33صى"القلزمايبحر-

المطابقةة-ب

المكونةالوحداتمنأخرىمعجميةوحدةمعمصجميةوحدهايفطوأصطابقةباأعنى

بينالمطابقةاوالنوخفيإلدهوالمسندالمسنديلنالمطابقةنحو،عدةجهاصمنوذلكللجملة

التنكلر-اووالجصعوالنئنيةا.لإدرإدأووالثتكيرالتعريفا،0الأعرابفىوالمثبوعالد!ابع

طالكلماتييبتراختلفأنالأملغتهمللس!للغةاليهوداس!خدامنتيجةمنكاتوقدوالت!أييث.

يقسيرهفىسعدبالغةخئلمنيلاحظو.لذلكاليهودمة.االعربيةاللغةفىالمطابقةعكفاتفي

كئبرة.ذلكعلىوالأمئلةمخزد،بشكلالظالمرةهذهتطبيىعلىيحافظلمأنهاليكوبن،لسفر

يلي:مطمنهالذكر

الدهةوالمسندالصسندببنالمطابقه-

أعلبفييئحققلاالنوعفيإليهوالمسندالمسندبينالمطابقةانالملاحطمن

لأإنهحيثثيس"،النفيلأداةاستخدامهفيواضحبشكلذلكويطهرسعثيا،عنداياحيان

نعاصلالأدأةهذهبأنالعلمصع،الأداةهذهعليهما-ئعودعلىدالضمبراىإليهايضدف

الضماير.2منوشكيرهااليهاالفعلياءإضافهحيتمنالأفعالمعاملة

سعديا:-غدفلكأصكةومن

6اص!الثفسيرييبكبينمنابرحليييييبهاينى

9اصى.ازولجميييى

ا!صى.صالحايفنونلممم!-لأتك

13.ص"اسطيعليايوطنهإنلمى

مممالك؟جم!+137++؟حه1(61:4يأنى)ملوكايلحأمىسنبح770.كلا؟أ.!؟هأ؟Y7(،410أول)هلوكمما

)خروج،(،.:04)حزفيالإ(،322:)ارمعا4(،310:)ارمياالظروكنلله26(25؟)ارمياالأرضر

أا6؟!ا71676ا372:ا-37+لأ.،؟3(.9/)عزرا6(1.:أ)زكريأ1(!9:،6)حزفيال(،71!31

679.663د6ث!د61+6+76.+666136367ءللاnam!ا+!76763+103)?6+7663.416ك!7لا7 . l676.+أطا6ل!لأ

6.un"228)+.m

18،16676صى.واياساليبواللهعاثاللغةفيلراساثفك:بوهان-ا : jftyVl6+د6بها716اا

57ا-"6،661692+.لاول - Irv-1161ا.

اللنةمعمععاثمطإ،الخرام!.سداحصدئحفبقالمعانىءحروت،حشروفيالم!اليدصفالمالتى:-

.6،086هـ7اهـ.193.دمشق.العربية
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النحوعلصالسابفةالأمثلةيزدأنيجبكاناالعربيةاللغةفيالمطابقةلقواعدفوفقأ

فإنيصالحأ،تتىلصتلألكازول،لست،بلبكبينمنبرحلسثثأنيالنالى:

الجملةفيلبساسنخداماليهوثيةالعربيةالكناباثفيشانعأكانو!استطبع".لست

الضماير.\بهائلحقاندون

علىالمشئملةالجملةفيالمئنىشالئعبيرعلىيحافظكئيرةاحثانفىسعديانجدكما-

!فاضطرابيحدثاخرىاحبانفيولكن،عليهبعودوماالضميروحئىوالاليمالفعل

فينداقضثحبثالبموديةالعرببهالكئاباتمعظمفيالحالهوكماعند.هالمثنىعنالنعببر

2.المثنطعلىالحفاظوعدمالحناظ

175النفمميرحيتاوهمابيعاوفد-ممعديا:-بفول

9ص!ه.لهاالمجاورة-العددبن

اللفظةباناليهيخثلفقد،العربيةاللغةفيالئانيثعلاماتبكافةسعديامعرفةلعدمنظرأ-

يفول:نراهوعلطمنكر.،كلمةثعتبرالئانيثتاءمنالخالية

ص!9+"التفع!بر.عصىيمماوىوجملإحيةالعصىكقلب

العصىاناعئرسعدباولكنالعص!،علىيعود.هى"تقدمرهمحنوت)عاد(الفعلضاعل

التأدبث،علاماثمن"عصيهفيالمفصورةالألفانحبنفي،نانبثياءوجودلعدممنكر

النيناليهوداالكئابمعظملأننتيحهةكانالخلطوهذامودث،ضيهويالمسندجاءفقدوعليه

عليهمواخئلطالعربيةاللغةفطوالمؤنثالمنكربينبنرقوالماليهوديةالعربدةبالكئابةكثبوا

03المؤنثنهاياتفيالأمر

عليه:والمعطوفإ:هـوةفالمطابقة

ودد.اعطفاحرفمنبوعهوبينبينهيتوسطمئبوعهمعبالنسبةمقصوديايعالممطوف

عليهالمعطوفبكونقدفمثلأ،عليهوالمعطوفالمعطوفبينالمطابتةسعدياعنداضطربث

منل:معرفأالمعطوفويلئيالممكبرحالةفي

،!هالئفمميروالحيواننباتض

01صس2.وتعصةالسعادةإلىبهيهصلون

.1(3وللأ.7+16+86!+6:71676دييم!الاأ96-ا

.99-96*لأ.7+16+6++لأ71766:أدييم66!-2

9.89-لأ!ه:السابقللعرمع-

1338!.2ج،7891للريونس.ثامعةعمر.حعنيوسفنط!الك!.علىايرضىشرع-4
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ةالموصوف!ابلصمفهالمطمابقة-

المنعوثبوافقالنعتأناحكامهومن6مطلتأمتبوعهفىمعنىعلىيدلتابعالنعث

في:أ

نحو:2المواضعبعضفيالقاعدةهذهخالفسعدداولكنوالئنكلر:التعريف..

!38الئفسير3لهاالخاصفلكفىالدثسمى-حركة

!1114اخسلئاافام-كم

:يقولالنوع،وفي.:

ا!هالتفم!يرالجهالنهفسه

0285منهاخأليةالهواءبهقاء

ابينالمطابفة اليهوالمشارارأيهشا

5(هذ،إهداالمذكرةأمالمؤنثةسواءالمفردةصورتهفىالإشارةاسمدائمانعمعدياييمتخدم

والمفردالمذكرالمفردمعحتىالخلطويحدثبل،والجمعالمئنىحتىالحالاتكلمع

مثيلاتهأ:ديسعدبافيقولالمهودبة"،العربيةالكتابهفىالوفوعكثيرةظاهرةوهى(المؤنث

صى3التفسبرالعدد(فيالمطابئةفى)خطاالأقوال-هذ)

صىها.العدد(فىالمطابدةفي)خطاالآثارهذايحفظانوالإمامالملكنهإن

!22+(النوعفىالمطابقهفى)خطااللفظهده-

4اص!3العدد(فيالمطابفةفي)خطاالصنايعهذا

علبه.يعودوهاالموصولالاسمببغالمطابقه

892.-2.ج:الكافيةعلىالرضىشرح-ا

بينالعلدفيالمطابتةعمملد،القلمالعهدفيأئلرالهاوجتالظاهرةهذهانبالنكرالجديرومن2-

وئتيلةاللفة556()عامضة3؟حزني!)؟نايهأب!لأ+لإ؟+633+بااي!ت!ةالنؤاتنيومعمولهاالصنة

أ؟6"لم(العبن)ستكبر(ه:أ10)مزاميردلالم!!+.631منردوسولهاجمعالصفةالسابقايمئالفنى(اللسان

مثتى.وسولهامفردالصنةالسأبقينايعثالينمنكلوفىالعناحين()ك!ر3(ا:7)حزثياللم؟995!؟7

6+؟"لأ.؟؟"ت(u)طول7(:أ!اول)صمون!لأ+أ.7ا؟لمد.الم؟دأينانيثالتذكيرليوكذلك

وسولهامفكرفالصنة(حكمة)ملان12(28:)حزقيلا17ا+.لا؟"الملاكب()واسع3(:أ7)حزفيال

(253:الأول)صموفي7.ي!+6؟+إل!!)أد+.داالمنظر()حعمنة1(21:1)ئكوين6*6.!م3+3همؤيث

!فكر.وسولمامؤننةالصنةوهناأيصدرة(وجميلةالفم)جبدة

61لاoيا؟6-7؟6دنتولداالعيريةلىموجودةالحالة-دهده3 nبها.الخاصالطريقفي

.163-"3662.لاول66+أ636+6باالم766ا73!أ:ال!الا+6-
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)ايذى(،المذكرالمفردالموصولالاسميقردةدونالحالاثجميعفيسعديابستخدم

نحو:جمعأإممئنىاممعردأمؤنثأ،أممدكرأبعدهماأكانسواء

ص!أالتفسمرإلعمارسلالذىللفوم-آياث

12!+لزدحورا-الذى i

27صص"الذىالأرض-إلى

3ص!+الذىالناريان- i

!32.الذى-السماء

ص!96+الذىالأوفات-

الآتيه:الأسماباحدإلىألاسثخدأمنلكييرجعوف

1116لأ119هوالحالاثكلهعبست!خدمواحدموصولاسملدبهاالبريةاللفةأنا-

.2الذىهوالموصولألفاظأسمىأنمالكافيأشار2-

الصيفةإلىاخيرأيحول"الذى.الموصولالاسمأنهوالأرجع،وهو،الئالثوالسبب3-

الصلةجملةمخالفةكئرةذلكنتيجهوكان"اللىأوهى:الأحوالهجميعفيالجامدة

واليهود.3النصارىكتابنصوصفيالفصح!اللفةفيالمعتمدةالمطابفةلقو)عد

العددشتهبهتو

فوله؟نحوولفييزهالعد!يوبفالتفسيرصفحاتكلف!سعدمافضل

9.صىالتفعميرالعموباورالثلاث-التعويف

صى3"المعارفالثلاث-

!126"الصالح-الخمم!ين

نحو:العربعنالسماعالأجازةهذهفيوحجتهم،الاسئخدامهذاالكوفيونأثازوف

الاستخدامهذاعلىاعترضقليبةابنأنغير.االأيامالسبعةفيالكتبالثلاثةفرات

لعرتإنماالمضافلأنالرجلوالفالدرهممائةتقول"العربمقولء.بالردىووصفه

الدرهمعائ!رالثلاثهبعضهميقولوقدكلههالمضافالعددوكذلكابيهيضافبما

الذىا"د()؟9ال!وصولاسمممنىثؤدىانيمكنالناعل+دسمالئعريفها.لنإلىبالإضافةمذا-ا

يعلى.

!.أج!ا889بيردت.صيدا..السريةالمكسةصسد.ابنالفهةإليالسللكأوفحايدلصلرى:-2

5127،8"1،91.

36"+بهأ63+ا+؟"ا:حمما18،1!والأسايسءواللهعلثاللنةفيلراسلتايعربيهفلد:لوهلن-لم

6.235"616،+.لا*232-

.41-.3بم5365!.أج3.ط.السلرف+ل.الويمىالنع!:سنحبص-4
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ردىء!ذلكالآخر،على(دخلوهماالأولعلىواللاماطفادخلوالماالدرهموالصثمووق

بعرفو!والبصريون.جاريةعشروالثعانىلرهمأالعشرونفعلتماتقولأنوالجيد

.االدرهمالألفئلائماثةفعلثمايجيزونوالبغداديونخ!يرهيحرزونولاالتمييز

!فالبسثخدمةالعربيةاللغةفيموجودةكانتالظاهرةهذهانبالنكرالجديرومن

.2العرببللهعاتكأثرمصر،

اللغةفيالحالهوكصاالمعدودعلىالعدديقدمدانمأكاقسمد!بااننححظوكذلك

:-قولهملدايضأالعربيةاللغهفيصحيحنحووعلى،العبرية

"666!لأث!.'n++ولفى+لافى6لأا6+21،1"أ؟66للالا!أ+5+13ث!)+لا+ا761ا+3ك!7-

+ا2صصه"النفسير

اصها.بناقه-!ث،وأريبعةوزوجمهلوظعشرةسدومفياقلهوقع-وقد

غيربشكلالعقودلتمييزاستخدامهالحددبلصيزالمريتظةالأخرىالظواهرومن

3،منصوبأمفردأتمميزهالكوقالمددمنالعقودألفاظاقحيث،العربيةاللغةلقواعدمظابق

العقودبتمبيزياييالعبريةاللغةلأنواردامروهذأ،مشكلض!يرحمعأبهالىسعدياولكن

سعدبا:عندالظاهرةهذهوملوجمع،

!سئ!56*لالاد6أ!مث!36+ى16ول+706"فىد7ا"لأولأ3+!ول3-

التفس!رهـ41

ددادو397ساعة12يومأ!2هوشهربحسأبقالمننهمنهم

الجمغبهفغلينتمساعدين

نحو:،اليهالجملةحاجةدونالزمانظرفمعنىليؤديالكينونةفعلسعدلااستخدم

365التفسيرئورذلكومع-

73صى.ربهمايلا!يذيكوناكانايانهما-

98صى+خينثذثكاوقيكو-

:حممانقولفي،كانمضارعزبادةالبقاءابوأجازوقد

رماء."عسلمزاجهايكونرأسبيتمنسبيثةكاق

9'7بيردث.صالر.دلر.الحميدعبداللينمحىمحصدنعقيق.الكائبألبثتنمة:ابن- l.792،صىأ

.92!

.912صى.مصرفيالعربيةاللنةتاريخعمر..مختاراححد-2

952.!4ج.الواليالنيو.حسنعاس-

391.ص4.جالكالمحة:علىالرصىشرح-4
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النظربصرتالجملةفيمساعدافعلآ.كاق"اسنخداماقإي!أشاربلاوأنبالنكر!طير

اليهوثية.االعربيةاللفةخ!اثصمنيعدزمنها،عن

هـ-الحرف:

حرصميددألمعا

جيى:

ينتصبوتارةللأسمطءجارأحرفايارةئكونانهاإلأ،الكلامجميعف!النايةمعناهاحئى

02المضارعالفعلبعدها

نحو:4نصبثونبعدهابالفعلايانيسعدياولكن

ييفواحنىمنبدلأ،ص!3التفسبريينون-حنى

يدلواحثىمنبدلأ.،4صص"يعبلدنحتى-

يينواحصمنبدلأ54ص"يمنونحتى-

الجر:حروف

جديدأ،منىتحلبلاايئىهىمحضةذيادةالزاندةالحرحروفاقلعولالعربيةةالقا!

منهايعيدالزايذة،الحر!فكلشاقفائمانها.كلهاالجملةفىالحامالمعنىويقوىلؤكدوإتما

العامالمعنىاكأنسواءكلها.الجملةيلكتكريريفيدهكالذىللجملةالعامالمعئىيؤكيدالواحد

كفىنحو:بحنفه،الأصليالمعنىيناثوولأبهيثعلقشىءإلىبحناجلاولهذاسلبأ،امايجايأ

الموجبالمعنىنقوبةلئفيثالزاندة"الباء!جاتففدشيدأ،ال!هكفي:بعنىشجدأ،بألثه

اليهوديهالعوبيةالكئابأثانإلا3.بحنفهالمعنىيائرماالزائدالحرفحذفولووناكيده،

بعضسعدبااضاتوقدإلبها"4الجملةحاجهدوناللا!صرالجرحروفبعضأضافت

نحو:،الجملةاحئياجعدمرغمالمواضعبعضفيالجرحرو!

81صىالثفسيرفومك(لثضليقولان)فالمفروضقومكعلىلدضل-

صهـه"(الحرفيناحديحنفان)فالمذروضشجرةكلالأرضف!كأوانبت-

الجملة(إليهتحتاجلازائدإلىالجرفحرف)لقبلهمالموهدينهاورهـقن-

8صال!ص!ر t

.518186،لاول!9د+9!.6د96ول6للا)66166697+د6س13:71776د366-

.018-.المبلليرصف:ايمالقي-

132.433،ص4.جالكالمحة:علىالرفىشرح-3

.4971لأة.6697!أيبم"9د6+لأ67617:اث!62لحما9-"
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إللى(حاجةلازاندض!االلإم)نحرتيحلودهم.يشحومهمعظامهمش!بقفلاالأجحةأما-

+2لاصل!فسيراا.

مئلةجربحرتجرحرتسعديايستددلاأخرىوأحبانأ.

":اعنوا"كه،بينالابدال-

أمئالها:فىسصبايقول

594الئفسيرعنه"المفررص9مدهمعظمهوطلذى

بمعئىفلانمنفلانحدثنىيئالومثله،العربيةاللغةفيوارد9+منو+عن"بينوالإبدال

منه.!اىعنه،الغيطأنيقنصلورد:لببدوقودعنه،

و!في!:اكا،ابين-الأبلال

سعليا:عندالأبدالهذامل!ومن

ص!67الئفسيرفيه!ثمعنىمنهعضوعلىيؤلم-لأ

صص،"من"بمعنى11ف!-المكون

ا.مىالثفسبر"الباءأومنبمعنى11الطمفبالتك!ب-

إذايعالى.فولهفى"فمن"ببنهما،الإبدالاهـلحدث6"فىبمعنى+من+ئأتىانويجوز

!فى+3.بمعدىانخضغه*2يوممنبلصتلاؤنوبئ

الباء+:5وفي!بلنالإبدال-

الشاعر:فولنحوالعرببة،اللغةاسئخدامادةديالباءبمعنىأحيانأيائ!"في"الجروحرف

والكلىالأياهرطعنفيبصيرونفوأ!سمناالروعيوموبركب

اليهودلةالعرب!ةالكتابةفىأيضأشاعكماالاث!أن.اهذافيوحنقبصارهلهمأى

بينهما.الابدال

صهه"الثفسي!ربه()بمعنىفي-استشهدسعدبا:ع!ندذلكأملالةوص

و.اللاما.ة."علىبينما-الابدال

الراع!:كولملرالعربيةف!2+اللامصحليحلاع!"1حرت

حرتاستخدامالمصريةالعرببةاللهحةل!شاعانهكما3،5(5380صص.الكائبادبثتيبه:ابن-ا

عمر.مخنارأحمد.منىاكبرموهقالجطفيعانىكبيرهوملدالتنضلصيغس!من"طابدلأعنالجر

.1،هـ9مصر.فيالعربيةايلنةياريخ

.9الآية:الجمعةسورة-

264.!4.جالكالبة:علىالرضىشرح-أ

93!.-الكاثبالب!ثبهة:ابنأيضاوانظر1285ص4.جالسابذةالمرجع-ا

.)81-11.هلاول69+أ+636.3+لأ76أ766ا3؟لاأ:اللالأ+9-6
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لها\خلااىواستعارا.فيهاالتىفطارهعليهاوخلااشمرارعنه

فيه.2علىيمعنىلفيهسفطفيقالالعربيةفي"على"محل*اللام"حرفبحلكما

سعليا:علدومنه

"ص15!التفسبرلهم()المفروضعليهمنحدثالتى-الحوالث

ههـ.5(أربعةعلى)المفروضللأربعة-الزاحف

وهعلى!:""إلىبينالإبدال-

ابضأ:سعلياعندوملاله

26صالنفسيروصفنا(مأ)علىوصفنامأإلى-

صعه14يطنها()علىيطنهاإلىالماءفىيذخل-

فيجاثالبهوديهالعرببةالكتاباتأنإلاإلى"3،3محلالمعنىفيبحللا"على"حرتولكن

ا"..علىامنبدلأب+إلى+الأحيانبعض

العطفحروف

العطفحروفزيادهتجيز6الأخفشمذهبومنها،النحويةالمذاهببعضهناك

أنغبر،الجملةمعنىاضطرابقىالزيادةهذهلدسببأندونولكن،ئم(الفاء-)الواو-

مماالأخرثلوالواحدعطفحرفياسئخدمحبثا،مفرطبشكلالحروفهذهإسثخدمسعديا

معناها.واضطوابالجملةيركيبخللف!شمبب

كولهةفيوالفأءالواوبينجمعهنلكأصكة،ومن

ص44الثفسير!فيصلحذلك-فنخاف

إليه:الجملةحاجهدونالفاءلحرتزبادئه(ملاله.ومن

صهـ8التفسيرملعونفانلثانهالان

!تديهوفيهكانالذىالشربتامحلهسكنواسكانرأىإذا-و

8صاالتفسمر.للطاعةفبنصلحطرد

والوأو:يغبينجمعهاملكة.ومن

هـ153التفسيرببوتوثكونفبها-تم

تركيبها:فلختلالجملةمنيقامأالعطفحرفيحذفأخرى،وأح!انأ

.54هـ0الكائ!.(لب:قتيههأبن-

.005ص:السابقالمرجع-

371.373،!.المبانيرصف:المالقي-

.6171+617+7.لاءه67636با71676اد؟ث!أ:اللالا66-

312.!.4جالكا!ة:علىالرضىشرح-
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صسهـ!التفسيرفبله(وهو)المعر!ضسنة05قبلههوالخبرإلىنحودئم-

135ص!"و!صلث(فمضثبقولأن)المفروضوصلثفمضت-

أيوا!ت!

!نو:

قرييةوجودعدمغداى،الاطلاقعندإلأالحاليالزمنفيللنفيليسيات!تخدملا

المسئفبل.افياوالمافسالزمنفيواقعالنفىانعلىتدل

الاطلاقحالةفيالحاليالزمنلنفيكثيرةمواضعفي"ليس.سعديااستخدموقد

13!؟التفسبراسنطيعلبسنهإني؟فيقول

صص!!"بفنونليسالناطقين-أن

ا!صص"صالحأتفنىليس-لأنك

المستقبلاوالماضىالزمنيناحدفىواكعالحثأنعلىتدلقرييةوجدتإذاامأ

ذلك:ومثاللتفسبرهكتابتهعندسعديااتبعهماوهوبها.2الأخذوجب

27+صص!الئفسيرأرضاسمهاخلقهاماأولمنفليس-وهى

المراديكونوقدمسئقبلا.وليسماضىأنهفمعروفالخلقبدايةهىالعقليهفالقرينة

راحةلحسودولامروءةلكذوبليس:العربكمولالزمنمنمجردأنفيأالحكمنفيليسمن

.3اباهعقمنمواوليس

سحدياةعندنلكومطر

ا+31+التفسيرصصإلينايدخلالبلدفيلبس-ورجل

شىءعلىنسقأيفعأناللفظههذهسببلاللغةإستحمالفيلبسذلككانوإذا-

74+صص.التفمممر

!الت

تخلصوانهاإلاوينفيها،الجزمانواعاخدحفعلىالمضارعةالأفحاليجزمحرف

حذفيصحولا.والاستقبالللحالبصلحلفظهاكانوان4الماصىإلىالمضارعالفعلمعنى

."الفعلقبل8لم"وجودمعالجزمإلغأءيصحلاكماجزوما"بعدهاالفعلوإبعاءلم

الحلبي.البابىعيس.العربيةالكتبإحثاءدار.مالكالنالنيةعلىالأئسونيشرحعلىالص!لنصانمة-ا

.227صىا.2ج

.228صى.جا:السالقايمرمع-

0.56-.اج.الوافياللحو:حسنصلى-

56.،صى.جا:العصالقايمرثع-
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الكئابةفيالحالهوكمايطبفه،لااخرىواحيانأ"لم+بعدالجزميطبقاحيانأ!سعديا

.ايظبيقهعدماوالعزمتطبيقفىئابئةقاعدةلديهائكنلمحيث،اليهوديةالحربية

سعدبا:عددنطبيفهعدمامثللأفمن

صى3التعسيرأرىطم

6ه"يموثلم

7اصى+يكونلم-

يظبيفه.امئلة!من

ص!28التفسيرتر-لم

!52"يك-لم

كما:إقولهملد.الماضىلفيد(فعالعلىلافادخلولا،لىبلينايضاسعدياخلطوقد

إلىيرجعدذلك2،والحالالاستقباليفيدولاالماضىيفيدفالتاثمبيه+.i+اقفسيرهـ3"يبينلا

وهلا+03!لم"بينالخلطفيهافماعاليهودبةالعربيةالكتاباتأن

لؤذيهلايبولأنوالمفووض5+،،"الئفسلره9نزذيهلم"حتىأيضا:سعدياويقول

بينيعارضفحدثالمضىدلالهيؤنيهلماعطنماالت!رالدلالةا،الاسنقبالتفبدحتىلأن

الزم!يين.

.98لأى.87-.+76616يحعم6بها71676أ:دثلا،+أطالأ-ا

1258-+المبالىرصف:المالقى-2

.1،"2أ+7"لاول666قي636بهام16م6ديبمأ:اللالا61-و

.018-المهالي.رصف:المالتى4-
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فمهالح!ع!ىااالعا

سعديا:عندالفاعلاا-اشئقا-

اشتقاقفيالمباربةالعربيةالفاء6علىسار.نجدهسعدبا،نعسبردراسةخئلمن

ماوكسرالصيغةاولفىميمبؤيادةالرباعيالفعلمنالفاعلطاسميصاغحيث،الفاعلاسم

الثلائيةالألعالقاعدةفطبقالقاعدةهذهششذالمواضعبعضفيانهإلاا،الأخرقبل

المزيبة.الأفهالبهضعلىالجذور

صى"التفسير"بادعهصمبغةعل!"ابدع"الفعلمنالفاطاسمبصياغةسعديافامفمثلأ

بالهمز.مزببفعللأنه+مبدع+والصواب83"

الكلا3فضةمنمزخرفاثفيذهبمنكتفاحةقابلسعدبا:-سمعيقولوكذلك

قالل!سمعمعالواعظالحكيمفصوصمنوحلىذهبمنوكاشنافجهتهعلىالمقول

."الئفسيرهـ4

بالاشتقاقماأيىفهو،السمعبعملبةيقدممنقبولاوصايخةآذانمعيقصدضافسعديا

الأستخدام.شائعيخرولكنهصحيحأ

:الأخرىمحلبيةاالفعليةزانالأبعضاسئخدا2-

وهو12فقلبمعنىالربيةاللغةفيالمزيدالوزنهذأسعديااستخدم؟-أفعلأ-وزن

خزنه،بمعنىكاحزنهفعر،بمعنىتائىأفعلانماالسيوظيفيقول،العربنحاةاجازهاستخدإم

الرياحوفشعتفاكبالرجلكببثملدومطاوغهخئه،بمعنىوأح!هلئتغله،بمعنىوأشغله

اصابواءبمعنىصابوافاصبحاليهوليةألكئابالممتشتهكما3،عنهوالإغناءفاقاثمع،السحاب

الألعدفيسعلياغدوجاء"،خشيثمنبدلأاخشيتامل!فعلبمعنىافعلجاءوالعكس

النالبة:

صص4الدعميركاس()بمعنىأيحسا.العلماقاس.وكد:-أثاس

هـ22"فقز()بمعنى"كتابهفىايضأاذكرنا"وقدأذكريا:-

،8صى"شمىأ)بمعنى+الجنانالمانسى"او:-انسى

الأداب.مكئبة.يوس!ف.الحليلعبدحسنيد/وصححهصرحه.الصرففنفىالعرتشذاالحما:وى:-ا

87.صص

6.97؟لإوز!العبريهل!بدابلالوزنوهذا-

بلرم!مدالصيدتصحيح.لبنلنبيروث.المعوفة.دار.العوامعجمعشرحديالموامعهحع:-الصبوطي3

.161صص.2ج.الئسافي

لا.5"37.لاول.63936616197لا76177ا6:أثلم3لاللا6+6-"
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ففلوزنيايىأنالعربيةاللغةوتحيزتفع!.بمعنىسعدياعندأئىفحدا.وزن2-

إذاكعئرههورودهلعلمأصلهعنأغنىوربعائقثر"او7وفكزر"ئدثى".كرئ!"لفعدلمعنى

.2العاليةالسنبلغثالمراةو،عخزث*عابه

الأئبة:ايافعالفيسعدباعندوجاء

اعطاه)بمعصبه"الكنرعلىالفلرةلهمونطوليقهللكفارايلهخلقفىلحكمةu"نهطويعه:-

+7.صى*التفسيو(القوه

56ام!"اللته!برتعزدناها()بمعنىغودناها"الثىالعادةبخلاف7غودناها:-

فعل:بمعن!3افعل3-وزن

اثاليه:الأفعالف!سعلباعندالوزنهذاائى

36+ص!"اللفسيرحفر()بمعنى"عبيدهاحتفر*كيف-احنفر:

معإلابهعايسنعدلالأيهماولأحسنةشيئأجعالهيسوىلمالئوبةمغبولغبركانؤلو-اسنئتذ

8.امى"التفمميرستغد(!زنعلىال!سعادةلهجلبت)بمعنىطاعة

82"صى"الثفسير(يعرف)بمعنىنفوسنا"جعلننانعتزفهولمنعلمهلمفلمانهصرفه

خايضألهايخذأىزبد،كاخنتمالايخاذمنها:كثيرةمعابلهالعربيةفطا!علووزن

إذاواكتسبكاشعلبالئسببعنهويعبرللتصرفالسدوطيوجعلهااخالمألهاتخذواخلذم

فاستعدسعديابهأتىالذى.استعد.فعلعلىينطبقالمعنىوهذا.والكسبالعملفيسمبب

كاكدسبوالطلبالاجتهادايضأالعربيهفيمعانيهومن06سعدأعدهاىفحنبرؤيةالرجل

بهائىالذى.احتفر؟وزنعلىبنطبقالمعنىوالكتاية.3وهذاالكسب!طلبأجتهدأىواكتت!

العرببلادفيالمعروفةوالأحفارالأزهرى:قالواحتفره،حفرأيحفرهالشىءفحفرسعحلا:

حفرها(08طلبى)1ايأممعركيموسىأبواحتفرهاركاياوهىموسىأبىحفرفمنهايلالمه

ل!عرفه.6خبرعنسالهمالئومفاعلرت"نعترده"وزنفيوكذلك

لأ.لا3ررنايعريئفييقابلوهو-ا

.،2صص.العر!شذا:الحعحوي-،

.دزن؟+؟يا)على-؟

.هـ3،.العرفشذا:ال!ملاوي-

.621!2.ج.ايهوامعهمع.السيوطي

.-هادة.بيروت.صايردير.المرلىيسالطهنظور:ابن6

.trسص،العرتثمذا:-الحمحوى

حنر.ملد:العربلسلن-)

.عرفملدةالسابقةالمرحع-لأ
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قظ:بمعنىاتفعلوزن4-

الأفعال:هذمفيسمدياعندوك

!66التفع!ير(بحفظ)بمعنىأسماءها+ييحفظنفسهأدميكوناناى5:يتحفظ-

8ه!+(فين)بمعنىمقاليرها*ييؤزن"!لميهتوزن.:

!301.ياخذ()بمعنئالئسفيط"فىيئاخذكحيث-لهتاخذة

ونطيعه(يامر)بمعنىفيه.لهنتأمرأنالنباتهذاخالقيسنحقفثولنتاثر:-ان

51ص!هالتفسبر+

حاوزهإذاوعداهنإلائمىءكئعدىفعلبمعنىياتىيقعلىوزنانالسيوصويقول

فالكماسعدما،محدأتتالئىوتأخذ+ويؤزن"يحفظأفعالعلىبنطبقوهذا2.وبانويبين

الطلبأحدهماباستفعلمختص!ينبمعنييناستفعلبصعنىيكونأنممكنيقع!انالاسمراباذى

فيالاعتقادوالآخربهوالوفاءحضورهأى6نجازهطلبت(ىاشجزته(ىئنخزنه:نحو

ينطبقوهذا3.عظبمأنهفياغتدثأىويعطضئهاسلعظمتهيحواصلهصفةعلىانهالشىء

فتأثر.واستامرنهفأثرئهفتأثرئتأثر"الفعلعلى

افتعل:بمعنىتفاعلوزن5-

الصيغة:هذهفىسعديأعندالوزنهذاالى

.اأا!5"التفسير(نتفق)بمعنىالثصن"على"نيوافق:تمواكق-

كل!كونفاكثرإلثينبينالمائ!اركةإلعربيهف!*تفاعل"وزنمعانىضمعنوهن

يينإلايكونلاوالئوإفق".وعمروريدكتخاصمالمشىفيمفعولأ،اللفظفىفاعلأمنهعا

اكثر.اواشبن

أفعل:بمعنىاسنفعل6-وزن

الآيثة:ايافعالفيسعلياعندوأت!

"التفسيراصلح(اىللاكل،صالحايجحله)يمعنى+طعامهملهم"يستصلح:يهستصلح

!ا+!4

ىايظيعه،)بمعنىوش!ئطيعه"لهفئتطوىعليهداخلة"حوإء+نفممها+فرىتهسئطيعه:

66"صى"التنسبر(أطاع

6"؟لإ؟.وزنعلىالعبريةفييات-

.162صى.2ج.ال!واسعهمع:ايسيوطي-

.160،1701/:الكافهةعلىالرضىشرح-

.162-2.ج.الهوامعممع:السيوطي-
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العيوانجمبعسمىأنهعلىالكئا!نصوفدأعمىأدميكون"وكيف-اسئحفظها:

72"صىالئفسير3حفطها()بمنىوأسئحفطها!اباسمها

صغفرته.اطلبتأىإيلدكاستعفرتالطلبهوالعربيةفياستفعللوزلىالأساسيوالمعنى

لك،بحفظهانسألتهإذامالأفلانافاسنحفظثسعدثا:علد9"اسثحفظفعلعلىبنطبقوهذا

واستجابكأجأبافعلبمشاستفعلوزنباتىركنلك.2يحفظهانسألئهواستحفظته:

اصلحته.استصلح.علىأيضاهذاوينطبى13فاسدفاموافمته،فاسنحكمكاحكمتهولمطاوعته

انيرى:ابنوقالليطمعه،والطاثةالقوةإعطانهبمعنىفهىيشتطيعه.أمافاستصلح.

مسئطيعيئلولالحملهمطيقالجملثفولاعامةوالإطاثةخاصةللإنسانألاستطاعة

."الطاعةمناسئفعالهىوقيلالشىءعلىالقلرةوالاسنطاعة

،64صص.العر!شدا:الحملاوى-

حنظ.مادةةالعر!لسان-

،17!.العرتشذاالعملاو!ا:-

.طوعمادةةالعربلسان-
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سصلاكث!ال!.ث+ا-االسماثخامسأ:

ميد:،الأسلوبيةال!ساتبيهعضالثكوبنلسفريقسرهفيسحدياكئابةثميزث

فيالشائعةالأمورمنوهوهللمعهولالمبنىالفعلعرللتعبيرالشولاسما-اسسخدام

سمددا:عنذلل!ومئلا،اليهولمحيةأيعرييةالكتابة

صى3التفسيرمقولةهىحيثشرحتهاالأياتهذهما-وعلى

!99+لدنبىعلىبه-مبعوث

84صص"بهمفصوحأ!جلتهما-

39صى.بهمفصوحيخر-

القراءةفيمفروقهومابؤلفاقلنقعهيوجبهانايحكمهاوجبت-وما

ص!36التفسير

9صىهالثفسيرالمقولالكلام-لآن

596"عليها-المسلط

المبنىالفعلمنبدلأالمفعولاسماسعخدمسعلبا(قالم!ابقةالأمئلةخصمنونححط

المصدرمناشنوماهوالمفعولفاسم،العربيةاللغةفىصحيحالأستخدامينوكلاللمجهوله،

بهالمقترنةألوأصبحثمطلقآعمليبألاضرنوإذا2،الفعلدمهعليهلمنللمجهولالمبنى

بمعنىكونهامعالثعريفيثيدالفاعلاوالمفعوللاسمالملاصقةفال،الموصولةألهى

35الذى

والاستمرار(.التجددعلى)الدالالمضارعالفعلعنللتعبيرالفاكلاسم2-استخدإم

335التفسيرثمرمخرج-وشجرسعديايالول

912صص.مخربهاللهلأن-

والاستمراو،الثجددعلىالدللالمضارعالفعلمحلالفاعلأممماستخدمسعدثااندنلاحظ

إتترانمعالوضعوكذلك"يخرب+.بمعنىومخرب.يخرج+بمعنىالأولالمئالفىفمخرج

.4الذىعمليهملوألكالفعل،والتجددالحدثعلىأيضأفيدلبأله،الفاعلاسم

5915التذسيرالغلوبهوعتبهالممسك-إذمل!:

هـ74+نفسه-الخادع

7.+6!6+3.زح.كا6+76بها716كم6د؟"أ:اللالأ+6-ا

98.صص.الصدت!فيالعرفضذا:العملاوى-لم

.08صى6.ج.بيردتالكش.علم.ايمنصلشرحي!اث!:ابن-لم

.08ص.6ج:ايسايق-المرهع
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01!4الساعي-الحائ!رات

ا،عمومأاليهوديةالعرييةالكتابةوفي6سعدباعندالباررةالأسلوبيةالمساتم!3-كنلك

فوله:مر"الواو+،او"ان"اسئخدامدونهثتالينفعلينكتابه

7يسالأناحتاجلمص!576المالممير8يشالاحناجطم

لههبقدمانلأمر"لم8ص!ه"لهيقدميأمرطم

ويقلالوه"بقوموا"أن12صص"يقللونهيعوموا-ان

1صصه+وصلثنهمضث tووصلث+افممستا

قال.لبيتكمعهمصيتحلفىاخبك"ثاءممدالظاهرةهذهعلىالأهنلةسالكئيريحواوردحبت

الحصورفيالحامبةطواهوسوهذه2.212-.!661666+.لاول.3636بها716ا76اد؟*أةاللالا66:انظر

عامة.الوسطي
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-الغة.الاسلاصةلمهاةالحضاالالاظانعكاسادسأ:

بيةاالبيينهاكيب!هـرةمناالألفاظ

يعكرونأىانئبهإذ!وينكثباصبع،أوبعودالأرضقرعهوالنكت:الكئابنهكت

الئفسير.افلا!.مخالفةأوفلانبموافقةالعلمفيونكث،نفسهويحدث

ص!ا.

(تثوقدوأحداييدم.صبيانكماىونواشئكمابتدا،اىالخلقفأنشأابئدأأىنشأ:-النواشى

54التفسحر2الأشياء.بداياثبمعنىسعدياعند

!38الثفسيرالرووس-سمص

صس93"الحدقة-جنين

9،صى+العطعطة-ص!وت

118صص!الوايعة-البراركا

ص!112"الزمأنفى-طضت

14صى"صدالىمنفيهلايد-

16صى11الفقهاء-

ص!24+اللاينعلىيثاته-

!52!ايثهارشدكنهانظر

ص!2!.الأختبارسوءمنادله-اعاذنا

صص11701ايثهشاء-اغا

،عدوهارئفاعه!فيفىللظبيوصف!،"صص7الظبى:-حظار

هاجر،حلوسوصففيوذلك6136صى+.قوسكجلوة-جلست

الوادى."منانحنىماوالجلى3،غيرلاالسطحمنالكوة:والجلى

واسثأصلهم.اقتطعهمأىالدهراخترصهم12)10صى.التفسير:-اخترامهم

الكفاراموالمنللمسلمينحصلماوهوالغنيمةمالوهو،)2صى5الفىء:-مال

ثهاد.6ولاحربغرمن

فكت.مكة:العرليلسان-ا

نثما.مادة:السابق-الحرجع2

جلا.مادة:اللنةفيايمحيط-

ثلا.مادة.ايعر!لسلن-4

.حرممادة:السابقايمرثع-؟

فيا.سكة:السابقايمرحع-"
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والصواليخيا!ه،اىمأليصفوةنقولالعربهـ1291.النفسير:الصوافي-مال

ماالغن!بمةمنوالصفىلها،دارثولامانوأاواهلهاعناجلاالثىوالأرضالأملن

.االمغدممنالرليساختاره

رمحوه.2ايزهعنروااىالعوم.ودرسههلكوااى16،11!"التفسير؟القوم-اندرس!

03بعضإلىبمضهوضمهجمعه18،ص+الأهر:-ال!

والدهضوالاخنلاط،الإلسادالموس5،532"الثفسير:ومدهوضةموهوسة-امة

.اأجهضتأىالناقةأدهضت

46126.13صص"ال!ثسبر:-السف . r،"الريحسفتويقالاسعدياعفداله!بمعنى

تى،.كلعلى(تتاىمنهماواحدأيعدفلموأشفت

فسىيعلقحبلكل!الخطامزممئه،البعبرخطمثهـ35"4!الئفسير:الحبواننهخطم

.6انفهعلىيعتدئمالبعيرحلق

طيرانهفيالطايراسئقل"،44مى"الثفسيرالمحاضر:والوحشالمعمتفل-الطاثر

.7العدوسريعاىالعحاضروالوحائ!الهواءدىوارتفعانللطبرنهض

."لحمجمعاللحمان555،0.الئفسدر:اللحماناكللهميطلقطم

يشمرب.9لامرةمأؤهاعينوبقصد61،صص!:والزعىالقير-عين

01.النباثابتداءاليرف،Aاصص+الئمأر:-هرف

11.الحيوانحهمعهنالقبيحاللونالعدعر0،9صص!:الداعر-الحيوان

منرالجماعة،الرعاةمنقطيعكل،128صص+:-جوقة

031الناس

صفى.مادة!العربلسالى-

د!رم!.دسيعمىالعبريةفى7؟هالفعلانكماالرسمادةالصابق:المرثع-

ألب.مادةةالصابقالمرثع-

ودهص.هوسمادة:الصابقالمرحح-

و(هلك.اثتاحبمعنىالبريةليإ؟+النعلانكماسفامادةةالسأبقالعرثع-

خطم.مكة:السابقالعرثع-

حصر.وهادة،استقلمادةةالصابقالعرجع-

لحم.مادة:السلمىالمرجع-

وزعق.ثيرملىة:السابقالمرثع-

هرت.ملدة:السابقالحرمع-

دص.مادة:الصابقالمرحمع-

حوق.مادة:الصابقالمرحع-
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يمسهلمالذىالداسومنقطجرببصبهلاالذس+،132ص!"ايئفسير.-القرحلن

ا.العلرىوهوالئرح

منالذارغبايهواه،ءالش!بمملئأنوهو"،531!الئفسبر5الئسفيظ:فيحمتأخذ

الإرسا.(.عندنوحسفينةوصفعلىينطبق)وهذا25الما

الحما:)الئمناء(،عامةالبرد:التر50،51!.الثفع!ير:والخربفوالقظوالحماالقر-

03العربعند.الربلعوهوالصمفحاقماوهوالصيفصعمالتيظ:،الصهفحر

الئرظا.الشنف:4104!صصالدهممير5نفها:علىالشنفنهجعلت

الصيفية.الترابيةالريحعلىبطلواسم:السمائم544،5"النفسير:المملكة-السمانم

والحاجةالهمالشجا:395،صىالتفسبر5بجراحتي:وصبياباثمجتيرجلأقئلت-أن

06والفممادوالعببالنقصى:والحئرح

يحصىلاماوهووطرا،طرةجمعالطرالم1.1.6!+التنسبر:والطرات-البهائم

07الخلقصنوفمنعددا

08عاقرجمع+،)57صص+الئفسير-عواقر:

ولكن،فاسالفعلمنألاسئخدامدلرجغيرفاطاصموفاشى17،صى+:حمائس

ويترفالشجةيقيسالذىاسالماثمجوجيمينمعالالاش!بشهاد!قضىانه:الشعبيحديثفى

09ييعتبرهافيمايدخلهالذىبالميلغورها

الملاهية:قرآنيةإكببو-ألفاظب-

ألفاظافيخثارالأمبنهومصالرهاالعربهةباللغةدمعرضهلمكنهممعديايوكدكط

مل!:ا*سلامية،اوالبيئةالقرأنمنمستصدةونراكيب

.505"الئفسرمنهلهبرىلاسئمأسقيمأ-

.صهـا.ما!مزكوا

نرج.مادة:العربل!لن-ا

سنط.ملدةةالسابقالمرجع-2

أ!،؟3،6717.ث!6،7الحبريةلحىويطابقومظ،وحعاوهكة:العمابقالمرحع-ر

ئمنف.ملدة:السابقالمرحح-4

سم.ملدة:الصايقادرثع-و

وثرح.شماملدة:الم!ابقالمربع-،

طرا.هدة:الصابقالمرهع-7

عؤ.هلدة.الينمعممالللدد:-6

مس..ملىةلص+لصلن-5
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81ص،41هـ.النفسبررسلأ-اصطفي

2اص11يطيتونلاامعبادهيهكلف

22صص"الآخرةودارالسعادةدأر-

!26"ادلياه.-

صص؟3"الاسسمقاء(صلاة)صلينا-اسئسقيناه

7مصه"العالمينرب-رسول

201صصصص3نسئعينبهالله

أrمص،7عليهجناجنهلا

مص117"بطاعاثيهتنالل

اننمالعزيز"وإذالشزيلوف!158صص.:-جنبن

امهاتكم"\بطونفيأجنة

برجكلبرجأ،عشرايئاوهى:الفلكبروجمنواحد+،54ص!التفسلر5-البروج:

.2للشمسدرجةوثلاطون،للقمرمنزلوثلث،منزل!انمنها

بهفائزن.العزيزالتنزبلوفي،الساطعالغبار5،النقغ!3ص"التفسير:الكواكبتهنقع

غبا!ا".أىنقغا+3

الذدنير(ونمنم3يعالىفولهملو،الالئئام:الريق8904صصالتفسير3:والريق-الانطبأع

طئصقين.اى65،ففتقناهضازيقاكانثاؤايازص!السضاؤاثأنكفزوا

07افييمنوزييرالى"ؤانجعلص37""التفسير-وزير:

والإبكار"8بألعشىربك.واذكر4اص.-العائمى

وعميانأ"9صغاعليهابخروالمربهمبآياتنكر!اإذا"والنبن36صص"-عصان

."2الآيه:النجمسورة-ا

الأولى.الآيةالبروجسورةالكريمالترأنفيوردثج،برمادة:العربلسان-2

.4الآية:الحالباتحممدرة3

نتع.مادة:الحربلسان-

!نق.مادة:السلهـقايمرجح-

.03الأيةالأنبياءةسورب-الم

.92الألة:طهسورة-7

.101الآيةةموانالسورة-و

173الأبة:اللرنلن-سورة
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:"ابالذا!نة--!اطقابالألفاظ-

الذاتعلىئطلقاويضافانيجبالتىوالئرأكببالألفاظيالغبحرصسحدياانتقى

الالهيبةللذأتالتامالتنزيهوهوهالبدايةفيلغفسهوضحعهالذىالعيداعلىلبحافظ،الإلهية

عفكروأعتاد.الأسلاميالترأثمنمسئقاةونراكيبألفاظفاخثاريشبيه،اىعنبهاوالبعد

الإطار:هذافيسعدهافيقولالجئلةالفظدكرعنداستخدامهاالإسلام

اهصىالئفسبرجعهحب-ايثه

هـ4"وشمبحيعالىايث!لها-المنزل

65.+الجامعجقول

13صص11وجلش-الحكيم

86هـ3960وجلعز-البارهـا

التفسير!26مديحكلفو!المسبحإسراييلإلهإدثهحمبأرك

537صص.التفسيرالعالعين-رب

ص!63"عزوجل-إلئه

صص3!.الكلعلىالسلطانوعز-جل

57،صص136+ويتعالىجل-الخالى

01صص2"البارئ-ماثمينة

136111،صص"جئطهجل-العادر

5912!لايحورعلل-ربنا

اrrصص"مجيبقردبالسمدح-إذ

هـ143+يئاؤهجل-ايثه

عذهبهاكاوتراكيبصكتيعبرالفاظ

التراثمنمستمدةويرإكيبالفاظباختيارسعدبااعتلىالحرصلهذااستكمالأ

العئالةسبيلعلىميقولالفكرممط،مذهبهبهالبظهرالإسلامي

مصدرهماعل!ليؤكدوالئلصودالثوراةبهاويقصد"،هـ6"التفسير:-التنزيلدة-الكثب

فيهما.بشرىتدخلعلىيدلوشبهةنفصافيهماترىوحججمطاعنكلعنهماوينبالإلهي

التىالربانبةالطائفهرؤساهمنيعتبرسعديالأننظرأ.ااص.التفسير:السنية-الشروط

بينالسنهئياربعثابةكانفقدالأسلام،بلادفياليهوديةالطائفةامورزمامعلىتسنولى

المسلمبن.عندالشةبعئابةالشفويةالشريعةأوالئلمودألىفراى،المسلمين

وأصةشعبانهاليؤكداليموديةالطائفةعلىيطلفهلفبأ"4"الثفسلرصىالصلوة:-امة

.كالصلاةوشعانروئادلخاثيزلهاوبالتالى
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.6،1"الئفسيرصى"يحصيهالأهة.إجماعأخرموضعفيلقود.ط

ا.عامةالائمنوىدالتراثوالئلمود،المئمنابهويتصد56""النفسير!الآيا!:لي-حاء

مصدرإلهيةمنسابفألنكرنا.ماعلىا"لبوكد4،+التفسير!الوحى:منيقدمما-

التهودية.اذعالشر

ا"38الثفسير!3الفذه:في-جاء

،"8472"الثفسبرهـهالملحدون!يهشنعماوهذا6706"الثفسيرصصالالحاد:-اهل-

إظهارعلىسعلياحرصالئرإكيبهذهفييظير:"اللقسيرهـ74العلحلون"و+الجهال

يعارضادمذهبهتعادضالتىالفوق.يصفحيث،وتراكيبهألفاظهفيالجدليالجانب

الحهلة.اواثحادبا!التوحيدلأهلالعأمالرسمأوالعقبدةاصول

"التفسيرهـالنقدبم"و"أهل57"،الئفسيرصص95و"الموحد07،3!"الثفسيرالتوحيد:--أهل

والنلمود.بالئوراةالئمسكوبت!عونمذهبهيؤيدونمنوهمة1157

؟؟6!ه"!"؟اللكلمةترجمةابكلمةهذهسعل!ايسئخلم"041،122!"التفممير-أولياءة

الوصفهووهذا.رجالهوليسواأول!اؤهفهمدله،العطلقالددزيهلهليعونلكاي!ه،رجلأى

ايلهفبلمنوالمبعويثنوملاثكته.اللهرسلشالتحدثعندسعديايس!خدمهمادائماالذى

لأنبيانه.

ادله.!دزةلإظهاردلايل+411الثفسمرصص5:أرضيةوآياتسماوية-آيات

سعدياواعترض،بالجبريةنادتالتى2صقولنبنجهمفرقهأ.16"الئفسيرصص-الجهمية:

أرانها.على

للنورإلهالاينبوجودنادتالتى3الد!وبةإلىبهاويشير،28+"النفسير!:الائتيننهوي

أفكارها.سعدياورفض،للظلاموإله

لأالفاطلمحشا

الإسحميةالعربلهالبينةفىالمعروفةاليهوديةالأعلاميأسماءذكرهعندسعديمانجد

يكتبهااو،العربيةفينطقهالأصواتوضأواحيانأ،العبريةفىنطقهالأصواثوفمألدونها

سعدبا،عندالئتافةللداذيةيرجعذلكولعل،والعبريةالعربيهفىعليهيقونانيصلحيشكل

لنائيةظهرتلذلك،العربيةوهىعليهالوافةال!ثافةوكذلكأليهودمهالدينيةالثفافةيحملفهو

نحو:،الأعلامأسماهكثابةفيمنهجعهفي

.أث!،+ء106لأ6"63"95هأر++ث!"لالأا1106ثأا666لا6655فى7د66633با1أأللا+6لأاك!:6د6لا6+6166-ا

.11"وللا.ا!28

البحت.حا8!اتلر-

المعث.من181ص!انظر-6
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سعديا(عند)بالعربية(سصياعند)بالعبريةلاسما

401صىالنفس!ير+913!الثفسير333حنو

9!+!؟أ.!صى""11طلو

9ص1111لأ936!11+.لأ6دنعوقر

6605521"115!7"+6ل!ا66للأ5سار

425صى65للأولموسى "DIM9،61صى

ti)6!".7ا+5لأ42!73ا3لأ6إسحاق

21صص"لأد7الأ96صص+د7الا6يعقوب

42ص!611!أ426صص+6!66سفلو

136ص.76ءلأ!ه1ص!2"1لا"ولل!1عبلإسما

!61112!6*؟'3]2صا11ل!6*،66ر3إسراثيلدخه

ص!534!؟6!1!29ئ!أ.ء+سليمان

كصاوهارونوممليصانوإسحاقوإسراييلوإسماعبلإبرأطمأ!اسماءسعدباكئبوفد

)سحق4إسرنلل،4إسمطلإبرطم،3فتكئدالشريفالصصحفكئابةوعلىالعوبية،فييكتب

..االاسملاخلدحنفلولأنهالفهيحنفلاداودعد!ما،هرونسليحن،

لأنهانظرأألعبريةفيئتطقكماإلأينكرهالاالتىالأعلامالفاظبعضهناكولكن

مئل:،البهوديةبالمديانةواخ!صماالقدبمالعهدفىإلألردلم

ص!95النفسبر5()بحزفال-72+6ا"؟

559)زمرى(-6631

صص9+)لرمماهؤ(66-6+ول

افية%الأماسغزايهكنأسصا

يفصمرفاحيانأنكرهافىمحددأمنهجاسعدباييئعفلمالحغرافيةالأماكناسماءأما

له.المعاصرةالعربيةالبينةفىيقابلهبماالتوراةفىالواردالصكانعلىالدالالاسم

سعديا:فيهاطتول،الخلقعملمةفيوردثالنىالأماكن.صثل

61+06،.التنسير!2زويلةبلابجميعالمحيطوهوالنيل(حدهم-اسم

252صىالكانب.المب:فنبيه-ابنا ،Yet.

مععمالحمو!.يالوثوا!يفية.السواديلادبينالبرلياثدالمةهتابلايسودانزويلةأحدهمابلدان-3
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6.صى"الحبشةبلدبحهمبعالمحيطوهواجيحانالثاني-واسم

6.ص!.الجزبرةشرفى!ىالسائروهوالدجلة،الئالثالنهرواسم

.6.ص!!الئفسيرالفراثوهوالرابع-والنهر

56ا.الئفسيرصىواليعنالحبشةأعنى61306المسميينالبلدمنجوارفيهراينيل-لكن

الببنةفيلهالمتابلمكالهيوضحئم،الخلققصةفيالمنكودالنهرباسمياشهنافسعديأ

عنهايتحثالتىالجغرافيةالمواقعأمأكناليهوديعرفانعلىلحرصهوذلكاالعربية

.عصرهفيالفديمالعهد

المعاصرالعرببةالبهثةفىمعروفهوكماالمكاناسميلنكراخرىهوأضع!ل!.

مللةلها،

.الشامبلدوهوالمفدسالبلدوأسكنهم،المتدسببتاعنىالأخبرالفدسر-موضع

51"1،التفسعر!1147

القددم(2العهدفيهو)كماأ"م!!2+ايتفسيروعمورةسدوم-

!33+الأرلن-ماء

العددم(3العهدفيهو)كما11ص!2"-حران

136،138صص"سبعبنرحمربة

137مص"فلسطينجلد

العربية(الجزيرة)شبه16.صى"-الجزيرة

11!ه"والبصرةوالكوفةبهغداد

61صى+صقلبهبهلد

6اص!"الفرنجةبلاد-

العوبى،بأسمهآخرموضعفى.يوضحهثمالمعبرىبالاسميأيىاخرى،وأحيانا

:-ملل

Iالتفسير!2+دجلة-7،1+-63+ا؟ k

ص!:-فعط،العبرممطبالاسميكئفياخرى+واحيانأ

82ص!التفسيرأدومبلد-*516د؟6-

41هـ3"كنعانبلد!أدا33د؟6-

بتصلحبلأ!خراسانلوادىا!فهوالفليمللعهدترجمةورلتالنىثيحونأمااللمرهوجبعلن-ا

وثيحان.جيحونمادة.البلدانمعم.دبابلوالاندالشدي!احمة

2(.ةا)،:الئكوينحمسعر

31(.أةة)1التكوينحمممنرر
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7،1!لئنسيرا!نحدر-611د+-

مصالرمنوهىاصعباسصاءفيأيىمعرفنهوسعةمصالرهئعددلناليؤكدسعديألايىئم

مدلى:،اونكلوسيزجمةرمنكالقراناخرى

516؟.اrr!!الئفسبرالجفار()أوالغفاروبينرقيمبيننهأقام

أونكلوسدترجمهاااارديماا6د7يا96د!لإ11؟6للفقرةاونكلوسيزجمةفيوردتكلمةثالرفيم

برنع"3.ركمإلىسعيرجبلطريق"علىسعدباولرجمهالأ+"2.،66؟ا!6لإ66دلالأ611

حممببثأنم.الكهفسورةفىجاءلماوفالأالكهفأهلفلهاأدامال!ىالعريههىوالرفبم:

الذىالجبلعلىالرفيماسمويطلقعخئا"اآيائنامنكانواؤالر!تلمالقفبأصنحافيان

دريةإنهاهـقيلاياردن،وبعضوفلسطيندمشقهىالفراء:وفال،الكهفاهلفيهاسئقر

.الدالبسكون:والمدسوعذيبالكوفةبين

يقملبنىماءهووقيلبنجد،موضعف!والجفارأنهاوالأرجحالجفار:أوالغفارأما

هفول،1.°وسدوممنخروجهبعدلوطفيهاستترالذىالموضعبأنهيضفهسعديالأن

الغفار!.وبينر!يمبينفأكاموميلددي+أقأم

يعلبةبنىمنفبيلةوتجاورهامصرنحوالمتجهإلىبالنسبهغرةبعدقلعةهىوالداروم:

7.والآراميهالعربيةاللغةفىالاستخدامشائعاسموالداروملرمأء،رهىط!بنىومن

الوقثنفسفيوالمحروفةالعبريةالمصادرفيهؤكماالمكاناسميسثخدموأحيانأ+

.للعرببألنسبة

ص!33+.التفسير3القلزم+"بحرباسمسعليايدكرهايأحمر-البحر

فرعوناله!الئاريخثهالحادئةمعييظابواوهذا،ولفرعونفيهض!رقالذىالنهروهو

.هـ136+الئفممير.فارانئريةإسماعيلفيهأكامالذىالمكانعلىسعليا-ويطلق

العبرانيألاسمأنهالعربلسانفيوجاءفيه.اقامإممماعيلا!قلالذىالموضعوهو

)ا:2(.التثميةسنر"برنيعقاشىإلىسبرحبل"على-

.اصص،النننطسفر:للنوراةسعسانرجمه-

هـلأ.الساكا:المرثع-

.9الآله:الكهفحمسورة

ل!س.مأدةأالعر!لسالى-

حنر.ملدة:السايقالمرجع-

درمملدة:السالقالمرحع-

وأيلام.التافبأب:ال!لدانصمم-
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ايلى.اشرفهامكةلجبال

واماأسحا

بالأقوام6التورافيذكرهاوردالئىالأقوام(سماهذكرأويفسيرإلىسعدباعمد

مثل:وبيثثه،رماتفيالمعروفةواياجناسا

والصينواليونانيةوهاجوجوياجوج"الثرك!بانهمسعلياهافيفسر:يافث:بنى،3+-د،6

.1511الثفسدر".+وفارسوخراسان

!اااصى"التفسبر"والبرجانوفرنجة/الصقالبة:دهمغمربنىلاء6:-دد،

2.الروممنجنم!:والبرجان

115أ!التفسيرصص.واللةوقبروصوطرطوسالمرصوصة:وهميونبنى6:911دد-

03بالم!اممدنوادنةوالمرصوصة

!اااصىالتفسير9.وكعنتانوثفتومصرالحبشة:وهمحامبنى53:-د،1

11>صى+.وكوشوالهندالسندرعمة:وهمكوشبنىفدأ:-د،636

كلها."البربربلادأكطالسودانبعدمأالمحلبهايفصدوكوش:

اوالحيوانابرتالفاظ

دقيقةمعرفةعلىيتلوطيور،لحيوايايناألفاظالثكويغلسفرسعديايفسيرك!تكررت

يحو.،المجالبهذا

7؟6(باسمالعبريةفي)ويوجد+التفسيرم!644ة-الحداه

؟2(باسمالعبريةفى)ويوجد4ص!4+-البازكهما:

ي!إث!111111)"؟ص!7":-الأيل

6(3+لم+"!)845صص":-الكركدن

6!إكلا*"!)45مىه.ة-العتاب

بنفسهالقىوهومنسلهانقطعإذاطائرالسمندل:سعيدأبوفال14!مى":-الس!ندل

تحرول.فلاالناريدخلدابةهويخرهوقالشلبابه،فيعودالجمرفي

.فارمادة:العر!لسان-

برج.مادة:السابقالمرحح-

أدن.4رصصمادة:السابقالمرحع-

.كوشمادة:السابقالمرحع-

سمدلل.سادة:السابقالمرجع-

83http://kotob.has.it



نحيش،السحالىئشبهولكنهاالضفدعياثهنماثيةدويبة!4"6!"التفع!يرحم!ملمندر:

زعمواولنلكالدار،إطفاهبهايمكدهاساهةمأدةتفرزغددجلدهافي،الرطبةكنالأLفي

.انحنرقلاألها

بالوصفسعديافاسنفنى2،!قشحياتيقالللحدة!صف.،44ص!"المعسبر:-الرقش

الاسم.عن

وربصا،لثترسكألصنشارخرطوملهاالبحرفيسمكة54،ص!4"النفسير-الكوسج:

السمك،مننوعالكوسجالقزوبني:وقال4القرشوهىنصفينوفسمئهأدمابنالمثمت

.3بأسنانهالصاءفىالحيوانبفطعالبرفيالأسدمنشر!هو

القطبيةالبحدفىيل،العربيةالبلادفىلهوجودلاحيوان5،!47+التفسير-الرأئة:

طويلة.قرونله

.االوحشىوجارهو48+،م!.التفسير:-الورب

البيض.القمرالحماميشبهطائرم!44،.-القمر!:

الأسد.6أسماءمن4،هـ4"ة-الئكس

.7الحلوانمنالكبيرعلى!بفالالبعيرمن48،م!"-المشفر:

هىزهر:ابنوقال.البرىالتمساحإنهبختياثموع:ابنفال44،ص!+-الاسعنقور:

صارالماءفىنلكمنوقعفماالبرفىيبثضوالدمساحكالوزعة،شكلهابمصردابه

8.اسشقورأصارالبرف!بقيومايمساحأ

تنباتا!الفاظ

:عندهالألفاظهذهاشالمن

سشدرهادة:العر!لسلن-ا

ي!.د،!5:فيقولللنرسلفظانهعلىالتلعالدمدفيوردكجلنروالرقن!رفاثى،مادةالسابى:المرجع-3

7+ر"،6.!هلإ+5651فىه6!ثلا37؟0؟؟6!7إبهلا؟ب!171دما+303++-61،0.نلا،إلأ؟لإ؟؟77ي!!3

ركأب.الخيلبريدبايديرسائل!أرسل.-.احئمرويوضالملكباسم.فكش56+بر6؟3إ+.6!--3؟،؟ثا+؟أ

الحية.على!ثرفيالطبقويتلدالماءيلخلحيوانبانهوصفهالنشيرنصفيولكنا(.8:.ا!تير)سنر

.بيروتالربي.التراثإحياءدلر!مامر.اللطيفعبدالفيختحق!ق.الكبرىالحيوكحياةال!ميركط:3-

352.!.اج.طا.0iiioل!نان

.وربمأدةةالعسلسان-

13+.بلنظةالعبريةفيويوجد!قعرمادة:السابىالمرجع-؟

لوك!.:ايعمابقالمرجع-؟

شنر.مادة:اي!طلقالمر!ع-

.62-.جا.الحيوانحهاة:اللميرى-
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ابضأ.\والاثمعرالبتلعلىديطلقالرطبالعاثمب"ه33ص!النفسير11-ايكلأ:

يلنقطالذىالئمروهو،يئيسالثىالنخلسمافاصولهو.،33صىالئفسير9ة-الكروب

الكررب.3اصولمن

03.السلقلهبقالالذىهذاالكرنوب:-سبدهأينفال،بفلة3491ص"النفسير:-كريوب

البر".340،ص"التفسبر:الح!طةحبوب-

الفطر.يخرجكمافيخرجالأرضينقضنبات6+،0"الثفسيرصالكماة:-

الأغلاث.6منهوح!يفةابووفال،المرالشجر134!5:-الحنظل

07الخشاشلبنوهو34،صص":اطيىن-

مخلالفةأقماعمنهاتخرجالبقبشجرةئعرفالشجرمنضرب34،ص"درادار:-

08كالبقولغضأويوكلكالرصانا!

تجاويفهمنيسئخرجنباثوهو،سريانيةاويونانيةلفظه34611مى"التفسير-السفمينا:

ايضا.9نبائهاباسمولدع!ويجففلبقةرطوبه

حبوهومعربادخيلواللفظالأحصر،الوردوهوالحوجم!7"،!*الئفسبر-الفرند:

01.الرمان

معربوهرالمغرببة،اللبانةوهى،بالألفافربيونوبقال534،ص!الثفسيراا:نهربيون

11.لكلبركباليونانية

كلا.طدة:العربلسان-ا

.كروبهادة:السابقالمرثع-2

كرنرب.طدة؟السابقالمرجع-

حنطة.هكة:العمابقالمرجع-4

كما.مادة:السابقالمرحهع-و

حنظل.ملدة:السابقالمرجع-،

افبوق.مادة.بننازى.التوذبعوللنشرليبيادار.الروسئاج:الزبيد!-7

9161؟؟لأ!م671؟6،أث!21ثيقول.وش!وكحسكلئمحرةالهعلىالئليمالحمدليرود،السابقالمرحع-،

علىتفعميرهفيينكرهاوسعليا3؟18(التكوين)سفرللا"تنبتوحسلأ.وشوكأ66+؟كا7-يالأا+لإأ؟3؟؟،

العربىرمحناهاالندمالعهدفيوردالذىم!ناهامعيئناس!وهذاالضر!انسبليالنىالأشجارمنانها

ايضأ.

ستمبنا.هادة.الروسلاجسمالزبيدى:-5

فرلد.مادةةالسابىالمرهع-،1

لربيود.ملدة:السابقالمرثع-اا
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مثل:ألاتصلنيأدواثاسصاء

فمفىتدخلحبلاوعصاوهىمعربةفارسيةلنظةوهى!53،!+الثنسير:-اللبم

فقا..اإلىودالزقالدبة

.6الدابةقوامبه!شدحبلوهو53"،صي+الثفسبر:-الشكل

03لعرقبتهاللوحوشنصنعحفر3،ص!ه.-الوجار:

ليئقلها.ابهاوتغطىفوقهاالدلبةيلبسهما"،35.المالسيرص!:-الاجيدل

صعربة.فارل!يةوهىللخنمتعملقحسمنحظيرة35،صي5الأدلان:-

بها.6يسقىدلو35،صي5:الناعور-

.3الماءثدورارةدووه!135صي+:اراتالفو-

."النباتبهيسمدالذىالقوىالئرابمنبنىماه3،صي+:السمادياث-

مائية.امحسابيةسواءالدفثبهايعرفالتىالآلاتجميع5،،!":إلاصطرلاب-

.9عربيةغبركلمةوهى،رمليةأم

ا..الأرضبهايحرثاللنىالحديدةه54،5+الينهس!ر:-السكة

.!االخشبلننمرنسئخدمحلابديةآلة5،،مي.ةالمثماراث-

.12الخشببهابدقماوهو،الصئثاقلالشدالكردمة:5،،صي":الكرادم-

.13القماشاتيابثعنىفارسيةكلمه،5،صي":حمساتين

."االحمملياخذواللبابرالنحلدبي!4،5صى.:-الكوارات

لحم.ملدة:العربلسلن-

شكل.ملدة:الع!ابق-المرحع

وجر.مادة:السابقالمرحح-

عله.مكة:العمابقايمرحع-

ثب!.هكة:السابقايمرثع-

نعر.هلدة:السلبقالمرحع-

فور.ملدة:العمابقالمرجع

سمد.ملدة:الصابقايمرثع-

.أصطرلابملدة:السابقايمرجع-

سك.مادة:الملبقالعرثع-

منمر.مكلا:الس!قالمرثع-

كرلم.ملدة:السلبقالمرثع-

لسائيد*هلدة:السالقايمرثع-

كور.مللة:السايقايمرمع-
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حديد.6مناومنهاعقافةرأسهافيخشبةبهخطافهو830،58صص+-مكلب:

فيالزراعير!هاايحبلفينراجمنقدرخف!بهوهىهـ11،83:حمئمواقيل

.2الأدض

03الموفد،031صى.:اتون-

المئافب-(Arصى)الئفسيرالمطارقا:مثلمعناهمعرو!هوماومنها

الطن!ور)الئفسير83(-)الئفسيرصى(الميزان)كفاتالكفافي!)الثفسير!83(-

.(311)التفسيرصصالدفوف!(-)التفسدر!3القيئارص!39(-

ص!::والوبةاصأمرالالاظا-2

معريبا."وهوصعروف،الأدولةمنعقير"،"4صص+التفسير-الهليلج:

وبك،العنقدقبععنىوهو،مرضأنهعلىسعدبايصفهص!8،"-الللا:

الغايط.:البكباكوالرجلخرقهالشىء

.6السافينيضربداءوهوالأنبياء،داءأنههرلرهابويصمفه+،صه+التفسير-الفالج:

مل!:علميه،ا-ألفاظ3

أمه.بطنفىللطفلوصفهـ5158،+الئفسير-جني!:

لالىالئىالباطنةالجلدهورالصفاقا"،560،+صص"التفسبر:دمالحاملة-الصفافات

.7الدابةقيالبلطارييمبحي!ومو،البطناسواد

08والبخارالعرقيئرزالئىوهىالجلدمشق،9،هـ9!الئفسير:البدنسمام-

الغليظالجامدالدم:العلق9،الفسافس:البق41،11التفسبرصص7:العلقبهاببخر-الفسافس

..االحجامةفىيستخدمالثم،يمصرالماءديأسوددودوأيخدأ

.+4أصص!الئفسدرالفمرلة.والسنةالشمسية-السنة

كلب.ماد.:الربلسات-

شتل.مادة:السابقايمرحع-

اين.مادة:العمابقالمرحح-

هلج.مادة:السابقالمر!ع-

بك.مادة:السابقالمرثع-

فلج.هكة:ايسابقالمرجع-

صدق.ملدة.السالقالمرحع-

سهم.مادة:العمالق-المرجع

.51!.2ج.الحيوانحياة:ىاللمر-

دعئا4فسضمكة:الصب!ا
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.افلكيةابراجص93"."التفسيرالأسد:وبرجالسنبلةجرج

منهابرجكلبرجا،غ!رايثاوهىالظك:بروجمنواحد.!ه4صالثفممير3-البروج:

.2للاثسىدرجهوثلائونللفمرمنرلولكثامنزلئان

فيهاسوددقيقوذنبهحيةشكلعلىالسماءنجوممننجم578،صصالثفسير7:-الثنين

03التواء

شكلعلىالسماءفيالمنعطفالخطقزح،قوسوهو5580،1:-القوس

،.القوس

الاللظاديمصذم

يحاويعهمنبمصخرجنباثوهو،سريانيةأويوناييةلفظة3405ص"المفسير-السعمينا:

أيضا.نبائهاباسموتدعىويحهففدبقةرطوبة

حبوهو،معربدخيلواللفظايأحمر،الوردوهوالحوجم957،ص!"التفسيو-الفوند:

06الرمان

معربوهو،المغربيةاللبانةوهى،بالألفأفربلونوبق!هـ3401التف!مسر5:نهربيون

03لكليركبالدونانيه

الدابةفمفييتخلحبلاوعصأوهىمعربةفارسيةلفظةوهى"،53صى"التفسير:-اللجم

.8فقاهإلىاودالزف

ماحسابيةسواهالو!تبهالعرفالتىالآلاتجمى54،5ص!.الثفصير:ألاصطولاب-

.9عربيةغبركلمةوهى،رمليةامماثبة

ا..القماشاتيابيعنىقارسية!ة.،54صى"التفسير:حمسات!ن

معر!."وهومعروتالأدوبةمنعقار134ص+-الهليلج:

اسد.ومالة،سنبلمادة:العربلسان-

الأولى.الآيةال!روج.سورة.الكريمالقرأنسورلتبرج،مأدة:السابقالمرجع-

سن.ملدة:السابقالمرجع-

ثوس.ملدة:السابقالمرثع-

ستمينا.مادة:الحروستاح-

فرند.ملدة:السلبقالمرثع-

.قربيونهادة:السابقالمرحهع-

لعم.مل!ة:ايعربلسان-

اصطرلاب.مادة:السابقالمرجع-

سانيى.هكة:السايقالمرحمع-

طح.مادة:السابقالمرحمع-
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.افارسىلنظوهوالسماءبلونكانما03،ص!+:-اسمانجوني

ويخللقالحدإئق!الرسائيق(،معربفارسي)لفظرستاقهامفرد36،مص":صسائيق

.2دمشقحداذقعلى

يثولهوالحامةال!مبالشىءالماهرومغناها،اعحميةكلمة97"،صى"التنسير-استاذ:

03خحالبآالصحارييزبلأنهالخصىبحشى

فيظهركماوذلكوالعرببة،اليهودبةالئقافةبئنائيةيميزسعثياأناسابعااشبروكما

وهورلإليهودكلماايأئرفبهظهرمجالأهلاكفإن،والأفاكنالأعلامأسماءكتابة

بعضاستخدامفيكيهودىخصوصيتهإظهارعلىسعدياحرموفقد،الثينيةالمصظلحات

فيوأهعيةخصوصيةذكالفاظلأنهانظرأ"ال"الئعريفادأةإلبهامضدمأالعبربةالكلمات

مع!:،اليهوديةالعقيدة

إسوايبل(بليشتات)بمعنى56+صىالدفسيرالجلوت-

النورايتة(الفقرة)بمعنى24ص11أ+ا*370البسوق-

11-الشعبود .17MYTOMعصرفيظهرتكلمة)وهى1)العبوثية(90صص

الاحئكل("أوأخرلشعبالخضوعيعنىالتلمود

الأربعالزوايافيالخيوط)مجموعة13صىلأ+6لأ6*؟لأ-الصيصيوت

المتثينيين(لئوب

6إللكهنةتمنحالتى)المنحة31!611أول"7+6-التروما

63-السوكا ltft+بهالجلسالئىالمظلةاو)العريشة13صص

(7المظالجمدفياليهودكلهمالصنعهاالتىوايضأ،العروسان

الروحأو11!ية)الحضره395ص!التنعمير63639"؟دلاالشخلنا-

يزحالهم(8فيإسراييلبنيتصاحبالتىالإلهية

352.ص!.30،991اط.بيردت.المئمرقداروالأ-.اللنةفىالمنعد:صعلو!لويمى-ا

رسائيق.ملدةةالعروستاج-لم

س!ذ.مادة:ايصايقايمرحح-ر

،6604891ث!33-لال!االلا+!.651106636606.دلافى6675+الأث!+للا*أ:6اث!7ا4-113

.6015صىسميف:دأبدتاهومى-

.[[14!:ال!القالمرثع-

.712،ص:ال!مالقالمرحع-7

.1782ص؟ال!القالمرثع-إ
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ونلله،بالعبريةمعروفةهىكساالشهوراسماءاستخدأمعلىسعدياحرصكما

مئل:،اليهودىالثفويمخصوصيةعلىللحفاظ

4515!*التعسيرامرحشونأأل!!76-

01لح!"2كسلو3!67-

"01،ص!"النفر3طهيثلاد+-

401ص!""طشباهفىل!ا-

5401"11ذ66ب!-

كألتأليموديةالعربيةالكتابةفيالعبريةالألفاظاستخدامظاهرةأنبلاويهوشعويشير

علىغريبهبدثلنلكيزكيبها،اوالجملةبناءعلىيؤثرلمولكنهاالحدرث،م!كررةظاهرة

607أبر5ا!مل!فقطاليهوليةبألعطدةالمرتبطةبالألناظمختصهكاتولكنها-6.النص

.7101-سعيفدافيدنهاموسونوف!برأكئوبرئم!رىيقابلوطدالئامن،ايعبرىالشمراسم-

762.صسحيفدافيدقاموس-وكانونتشرينئم!رىيفابلالعبرياحهويمفيالئاصعالش!راسم-

.624صىسطيفدلايدئالى-فاموسوكايوناولكالونشمرىيقابلالعاشرالعبرىالشهرأسم-

.1728-.سجيفداليدقا!وسالمبرى-الئئويمليعشرالحادىالائ!ر-

22.-سيفداليدقاموسالعمركلط-الئئويمليعئ!رالنايىالشهراسم-

.027لايم6+.666!لا6+36لا6ك!716ا6الأأ:3أللالأ66-

-7 :P 178 . Kutscher: A History of the Hebrew Language
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--------------
"5?5ء5ء!??ءا!

لم؟11
9"ا"(1"(""

،االفانيالفصل
"اواليهوفىالمميهلمينالتفسيرعنكمناه!"أ

")
)11"

")

"ا"ا
"اةا

أأ"(

ة؟ةلملأ

-------------
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الد0110اء.لا:أ

انسسنهطتاللغة

إلأينن!تائونتىلاؤالفرفانسورةفيتعالىقولهومنهاالئبيينوالأيضاعهوالنفسمر

2.وئفصيلأبمانأاى15تفمببزاؤأخشنيانخقجثناك

ايانهوفسره!سرأ.بالضمويعسرهبالكسريفسرهالشىهفسراببا!اهوفالئفسير

.3المشكلاللفظكاالمرادكائمفوالنفسير*المغطىكشفقال:"الفسرملاله...ئموالتفسير

وأفسرمنهىهلتفسير!لكلمةالاشتعافىالأصلحولاللغوبب!بي!خلافوهناك

الماء"فيالطبيب"يظربمعنىافهوالعربلسانفيوردكماالفسر،كانوإداإةسفرامن

علىبلونهليستدلونالأطباءفيهولنظر+االمرضعلىيهبسدئلالذى"البولثمىوالتفسرة

لفسهالنظروفعلالتفسرة،هىالعلةعنللكشفالطبيبفيهاييظرالتىفالمادةالغييل،علة

انذلكومعنى،العلةواكلشافالمادةفحصمنيمكنهالذىالفعلهوالطبيباجانبمن

لأىبمكنولاوالنظر.الموضوع"11المادةييطلب3-المربضعلة+اكتشافهوjالئفسير-

القدمامأى،المادةمنالعلهاكئشافمنيتصكنانومظاهرها،بالعللمامعرفةلديهإنسان

خصمنيفسرهابل،فراغمنيغسرهالاالماددبفسرالذىالطيبلأنالتالسير،بعملبة

لهدلالةلاشىءألىالمادةلئحدلالمسمقةالمعرفةهذهدبلونبالثفسيراتسمحمسبعةصعرفه

الاطائى.على

عنويتفرع.والترحالالانتقالمركزهاعديبةدلالاتعدةفئقايبنا"سفر"مادةفىاما

وجههعنأبكنفناعلكشفهمسافرأ"المسافر2سمىووالظهورالكشفد!ةالد!ةهده

وسمىالفضاء.الأرضإلىوبروزهيفسهعنالخفضومنرلمكانهاسالحضرومنازل

ولارتحالمنهاخاثباكانمافيظهروأخلعهمالمسافرينوجوهعنلئسفرلأنهسفرأالسفر

اضاء:واسفرأصبحوا.:الفوم!أممعر.واضاهواسفرالصبع"سفر:فيقالالصبحيظهرالليل

.7هئمنفبرةيؤفنذ"وجوةالعزيزايللزيلوفى6-أشرق:واسفرحسنأوجههوسفرالطلوح.قبل

.rrالآية:النرقكرهسو-

209.طللترإثالريان.دادالرسالة.مؤسمةالمحيطالقاموس:ابادىالفيروز- AV65صى.أ،،

فسر.مادة:العرب-لسان

.أصصه.با.208561.طو!همكئحة.المعسرونوالثفسير:الذمبىحسي!-هحمد

فسر.مادة:العر!لسلن-

سفرمادة:اقالساالمرثع،-

83الأية:عسحممورة7
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وأسفرالوجهأسفووثد.ومضينةمشرفةاى(:م76-1822ها02-417،)إهالعرقال

سافر.افهىسفرت:قيللقابهاالصراهالقثوإذ!:9قالالصمح.

ترتبطالدلالةهذ.ولعلسفراء.والجمع،القومببنرالمصلحالرسولهووالسفير

السفردلاللأوكنلكه،الإصلاحفىبلا!سعيثإذاالفومبيى9سفرتوالحركةالانتعالبمش

قولهفيالأول،الكريمالقرآنفيوردااستعمالانوهصاءالكتبةبمعنىوالسفوةالكتاببمعنى

تولهنيوالئانى"6أشتلزايخيذفجملرفمئلآيخبلوفاتنمينمالتذزاهخمئواأثنق:،قنريعالى

الشىءييينلأنهبهسمى.الكاتبالأصلفيوالسافر33.برزةجمزابمسصزةبايذى5:يئعالى

الأنبياء.علىبالوحيبنزلونالذينالملاذكةهموالسفرة.ويوضحه

حانبإلحىوالبيانالكشفبدلالةمرئبطاالسفر!عنىيكونالفمرحهذاعلىوبناء

وسافرسفرالكلمتانوتكون،الكمابهوالسفرلكونذلكوعلىاوالانتقالبالحركةاريتاطه

والبثاق.الكشفمعنىالىكلاهصاوبريذ،وكاتبكئاببمحنى

أومخبوءأكانعصايقاثمفانهاحبثمنا!لامدلالةص!الكنابد!ةقإنوبذلك

المعنى،اكتاثمافيمكنخدهامنئفسرةإلى،للمعنىدليلإلىالكتاببتحولوهنامجهولا،

هذامتلفيالكحمأوالكئابإن.المرضاكتشافمن"التفسرة"فيبالنظرالطبببيتمكنكما

!كاشف،دالبالمعىع!تهحيثمنفهواالمعنىهومدلولإلىييرمئدلللبمئايةالتصور

يكونأدتيس!توىفلكوعلىلفعمرة.ي!سىالمفعمريناوبالقارىءعلاقعهحيتم!لكنه

شيءعنالكشفوهى،النهابةفى!احدةالمالتينفدلالةالممفر،اوالفسرمنمشئقأالئفسير

الخيىءهذاإلىيئوصلخعهامنللمفسردالةعلامةبمثابهبعدوسدطخصومنخفي.

وإعطاؤهالأصليالنصإلىالإضافةمنهيغصدعملالثفسيرانيعنىفهذايغومن.الغامض

وضوحأ.أكثريجعلهجديدأمعنى

تسيفمعحالاضطلا

أنرأىمنفمنهملأ،أمعلماالنفممبركانإذاماحولالإسملاممفكركلمابينالجدلساد

مزاولةمننانمنةملكاتأوفوارولهليسلأنه4حدلهابنكلفإلىالعلوممنليسالنفسير

اراددكلإمبيانهوفالتنمميرالعئلبة،العلومياثمبهانلهاأمكناليىالعلوممنكغيرهالقواعد

الحزئيةالمصاثلمييلمنالنفسيرأن2خربعضوبرىومفهومائها.القرأن!فاظالمبينأنه

.-923،عممىسورة،-3.ام20089ط.بيروتالكل!.عالم.القرآنمعايى-النراء:

51الآية:العمعةسورة-.

.15الأيةحم!،:حم!مورةلم
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نلكفيلبذكرالثعريف،لهل!لفالقوأعد،مزاولةمنالنائمنةالملكاثاو،الكلمةالئوإ!أو

.ادلكوخيهر..،والئراءاتالذحووالصر!وكاللغةاالقرانفهمف!إليهايحثاجأخر!علوهأ

،65-)الأندلسيحبانأباللغوىالعالمالئعريفحدبئكلفعلمانهرأواممن!كان

فكيفية،العلومسايرياثمئملجنسهوعلم،1فقولنابقولهفرفهام(ئجا-:هـ/754256

أحكامهاوصرلة،اللغةعلمهومدلولاتهاعنوالبحثالقراءاث،علمهوالقرأنبألمفاظالنطق

الئىومحانيهاودولنا،والبديعوالبيانوالأعرابالئصريعاعلمهوهذا،والتركلبيةالإفرادبة

فإنبالمجاز.عليهدلألئهومابالحقيقهعليهدلالئهمايشملى،الئركيبحالةعلبهاتحمل

أنذللثلأجلفيحتاجصادالظاهرعلىالحملعنويصدشيئأبظاهرهبق!ضىالئركبب

ونحوالنزولوسببالنسخمعرفةهو.لنلكمتماث!ثولناالصجاز،!هوالظاهريحمل

ذلك..+".2

لمعرفةالفراءات،علممنهاكئيرةأخرىعلومأطدالهفىيشدملعلمأيهيعنىوهذا

!فاختلنهايعطىأنالوإردمنالنطقفيفالاختلاف،الكريمالقرأنلألفاظالصحبحالنطق

وربطهااللغةعلمإطارفيمعافبهاعنال!حثيبدأالألفاظلهذهالصحيعحالنطقوعندالصنى،

إلىالألفاظتلكم!المقصودالمعنىيخيلأنشايهافيالتىوالصرلمحيةالنحويةبالأحكام

المعنىكانإذاماإلىالانئباهيجبهذاكلومعوالترلمحب،الأفرإدحألةيقنضبهامعافي

البديععلممجالوهنا،المجازيالمعنىامالشائعالح!قيالمعنىهوالألفاظهذهمنالمراد

المحكفهى،النزولاسبابوهو،بالسياقهذاكليرتبطأنيجبئم.اللفظيةوالمحسنات

.الألفاظمقاصدفهمفىالأساسى

اللهصلىمحصدنبيهعلىالمتزلايثهكتالابهيعهمعلم9بأنهالزركشىعرفهوكدلك

..3وحكمهاحكامهاجواسئخرمعانيهوبيانهوسلمعلده

النازلةوالأسبابوأقاص!صهاوشئونهاالآياتلزول"علمبأنهايضأالسيوطىوعرفه

عامهاوخاصهاوومنسوخهاوناسخهاومتشايههاومحكمهاومدنيهامكيياتريبماثح!،فيها

ونهبهاهاأمر!هاجمدووهاعدوووحرامهاوحفهاهأومفسرومجملهاومقبدهاومطلقها

"أملالها".وهاعبرو

.16!.ابم.والمنسرونالتنسير:الذهسحسنمحمدا-

لم"
26،صص.جا.ا99لبر!ت-2النر.دارالمحمط.البعرتفسيرالأنعلسي:حبانابو-

2..طلبنان.ببررت.المحرفةدلرأيراهيم.النصلأبومحمدتحيقالترأن.علومفيالبرهان:الزركشير-

ا.6i!2.!أأ.9ئم2

للكتا!.الطمةالمصربةالفةاايراهبمالفضلالوصمدتعقيقالقرا!.علومفىيعكالمةالسيوطى4-

.91،-.اج.أ759
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!ئل6للنصالخارجبةالحوانبعلىيعئمدالففمميرأنيشمئحالسيوطىئعويياومن

العلسومعلىيأسدفهووبذلك6والمنسوخوالناسخوالمدني،والمكيالنزولباسبابالعلم

ببنها.الجمعأومحاولةالرواياتبي!الئرجيعالمفسرمهمةويضبحأاليملبة

الئاويلعمليةمنجزءفهوأللناوبلالممهدةالعلومكليجمععلمالتفسيرلمحعلموبدللأ

.أخرىجهةمنبالأجئهادالنقلعلاقةاوجهةمنبالعامالخاصعلاقةبينهمالعلكةوئكون

التاويلمفهومإلىيلىفيمانئطرقوأصطلاحأ،لغةالئفسيرلمفمومعرضناانوبعد

النحوعلىوذلكبينهما.التشابهاوجهعلىوالوقوت4الثفسدروببنبينهالريطومحاولة

التالى:

التا!اللغة

واوثهوفئرههدئره:وناوكهالكحماوعلو،اريتلتالائىهعنوأللتزنجغه،الشىءأوفى

المؤوكلفكأنهالرجوعبمعنىالأولىصمأخوذأالنأوبليكونهد!وعلى!...فشره:وئأوكه

المعاني.صنيحيفلهصاإلىالكلامأرجع

يؤولهاالرعيةال7الزمخشرى:قالالسباسه،وهىالإبالةصنماخوذالثأويل:وقلل

".2محكمساثساىعليهمصالتاللقومهصؤتالهوواعتالها!الإيالة!حسنوهو،حسنةايالة

فؤ11يعالئدولهميهامخلالفة،معانعلىالكربمالقرآنفيياويللفظةوردثوقد

يفالذمنفأفامتشايهاتؤأخرائكهتايبأمفنفخئضأثأياتمنةانكتايبغليكأنزلائد!ى

فعا135القةإلاياويتهيغلئمؤقايأويل!ؤابتغاءانعتنة4ابتغامدهيئثتانجةقافيتبغونزيغقفويهنم

ايخماؤالزسئوليالفهإلىفزئوةيثتينمييتنازغئنمفإن:هيعالىقالكما.واللعيينالئفسيربمعنى

العاضةبمعنىالآيةهذهوفى+".ياويلاؤأحشنخيزنتذالآحنرؤانيؤآبالف!يؤمئونكنئغ

يبم:.يونسسورةفىوقوله."ياويلةإلايتطرونهل.الأعرافسورةفىوقولهوالمصبر.

به.المحبروفوعبمعنىالآيئينفيفهو06،يأويلنياييهنمولفابجفم!نح!طواتغيماكذئوا

قالي3وكنلك6،ا!اخادممثتاوللمنؤئعلفكزبلأيخثبيكؤكذقك35:يوسفسورة.فيوقوله

بياويل!نحنؤقاأخحبماضنغاثقائواوكنلك"،بثايىييهنئايكضاإلايززقانهطغائمياييئفا

r!33-.ا-3اوكلا.صادةالعرور.لسان'- E

أود.مادة.أم0849،!طل!ان.بثروت.العربىالت!ويردلر.اللاغةاساس-الزمخشر!:لم

-7الآية.عمرانآلسورة

!15الآيةاللساء:سورة-5

3!االآية:اياعراتسورة-

913الأدة.شيرسير-لأ

161الأيات:يوسصسو!ة- 1 0 0 145 Lit & ry
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زؤباقيتاويذفذأاننوياوقاذ"وقوله"فارسبفونبتاويي!انئئئنماتا+وفوله"،بغايبي!مخد196

الر!يا.مدلولنالسالآياتهذهكلفيبهلألمرادفبد".من

فاتأبيلذبك"دقوله.صتتراعاليهشذتطغنغفائديل!سذانئنك.\الكهفسورةوفى

خرقم!الخضربهاأنصال!تىالأسكعالتاويلهنابالتأوللفصرادهصنبذاه.غفيبماشذطغتنم

ناويلمنهالمراد!ليس،علبهاالحاطاالسببوببانالحداروإقامةالغلاموفلرالط!منبنة

.2الايهبو

ذايهاالتاويلعمليةأننستتنجالكريمالفرآنفيئاويللكلمةورد!التىالمعانيومن

الخفبةالدلالةباكئشاتالمز!ليفومخدكامنال!ىالتفسرةاوالمادةعلىالأساسافىيعنمد

الحقبقبةالأسبابعنوالكشف،الحقيقيةأسبابهاعنالكشفأىيأويلها،أوللأفعال(الباطنة)

بمعنىالأولمنتاويللكلمهاللغوىالاشئقاقبميئطابقوث!ذا،الأصولعنالكشفيمثايه

استطاعولهذاوعاد.رجعاىيؤولالوئالثهيهنأويلالؤولأوكلمىتفعيلفالتأويل،الرجوع

ايضاوهكذايأيى،انقبلومصلرهالطعامأصلعنيكشفانالسلمعللهيوسفسيلنا

يرأهاالتىالصوروراءيخئفىالذىالحقيقىالأصلع!يكشفانالحلممؤولبستطدح

الحقيقية.وأسبابهاصولهإل!الظاهربردفالئأويل.النايم

أوهد!إلىالوصولأيضأتعنىالأصلإلىالرجوعيعنىكماتأويككلمهلكن

حركةوشكايةهدفإلىالوصولفانعكسيهحركةالأصلإلىالرجوحكانفإذا،غاية

نامذم.منطورة

الصرفيةالصيغةدلالةهو(الطفإلىوالوصودالرجوح)الدلأل!ينبينيجمعوالذى

بالرعايةوالعاقبهالغايهايخاهفىأوبالرجوعالأصلأتجاهفيإما،الحركةمكلى"لفعيل

،بالرجوعالأصل!لاث!افإما،الظواهرلاثرالاذهنيةبلماديةليسثحركةوهذهوالسماسة،

وهذا،والمعرفةالعلسمتستهدفحركةفالتأويلوبذلك."بالسياسةالغايةإلىللوصولأو

.الفولمنالمرادشكيرمعنىالفوليحميلبهالحرادالئاويلأنيرىمنفوليدمحعض!

الئالمحثلنهك!الاصطلا

التأويللمحإنبألروايةبدحلقالئفهميركانإذاولهذا،إلحعىمنانغلقماكشفالئاوبل

يالاسئنماط.3يعئبرالئاويلففيوالسماع،بالاتباعالتفسيرفييعتبركانإذ)وابالدرايةيئعلى

مخالفغيراالآيةنحنملهبعدها،ولمافبلهال!اموأفقمعنىإلىالآيهصرفالد(ويللأن

78.الآلةةالكهفرةسوا-

واحدهمرةسوىتردلمتلصدركلمةانحينفىمرة.عشرةسبعالقرانفىناويلكلمةوريتوفد-2

،15.صى.2ج.التوآنعلومفيالبرهان:-الزركشى؟
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علىيعلبحبنفيبالأستنباطيريتطفالتاوبليمومداا.إلاستنباططريقسوالسنةللكثاب

الضروريةالعلومبعضمعرفةعلىالثأويليعتمداقبدلاوبذلكهوالروايةالدقلالثفسبر

بالتفسيرعلمعلىيكو!انبدلافالمو!دالتفسير.مفهومنحثيثلرجوالثى،باللصالمتعلفة

والميولىالذاثياهواءالنصيخضعلاالذىالئأويلوهو،للنصالمقبولالئأويلمنيمكنه

فالاستنباطالمرفوضالتأويلهوالئفسيرعلىيعتمدلاالذىفالتأويلوالأبديولوجية.الشخصبة

حقائقإلىبستندأنبدلاولكنهالمفسر،لأهواءالنصوإخضاعالئخمدنمجردعلىيعتمدلا

.أخرىجهةمناللغويةمعطيايهوإلىجهةمنالنص

اللفظصرفهوأو6معناهوبيانالكلامنفسيرأنهالتاويلفيالموجؤفالقولوبذللط

لاالذىالصحيحالئاويلهووهذابهالقلترنلدليلالمرحوحالمعنىإلىالراجحالمعنىعن

03د!ليلإلىيحناج

التايى:النحوعلىونلكوالناويل،التفسيربينالفروقأهمعلىسبقصماونسئدل

هذا،ياللفظعنىأنهاللهعلىوالشهادةهذااللفظمنالمرادبانالقطع.هوالثفسيرأ-

فهو:التاويلأماعنه،المنهىوهو6بالرأىفتفسيروإلافصبحفأطعدليلإلىأستنادأ

كا.اللهعلىوالشهادةالعطعدونالاحتمالأتأحدلرجيح

بالطريق،الصراطكئحلملمجارأأوحقيقهإمااللفظبوضعالبيان:هوالئفسير2-

الرجوعوهوالأولىعنمأخوذ،اللفظباطنتفسيرهو:والتأويلبالمطر.والصيب

لأنالصراد،دلبلعناخباروالنفسدرالمرادحفلد4عنإخبارفالداويل.الأمرلعافبة

علىمنهالمرأدبباقيقتضىالأدلةو!واطعدليلوالكاشفالمرادعنيكشفاللفظ

.8اللغةفىاللفظوضعخلاف

مخالفضكيربعدهاوما!بلهامايوا!قمحئملمىإلىالآيهصرفهو:الئأويل3-

الآبةنزولاسبابفيالكلامهو:والتفسمر.الاستنباططريقع!والسنةللكتاب

وقصتها.رشانها

اللفظاحثمالاثأحدئرجيحهوواليتأويل،والبيانالكشفمعناهالتفمممر-ث

الألفاظمفرداثبمعرفةإليهوييؤصلالاجتهاد،لحابعئمدوالترج!ع.بالدليل

.051!.2ج.هلنالبر:كشىلزرا-ا

2.ص.ا.بوالمفسرونايتفسير:الدهبىحعمينمحمد--

.IA%0،ج.لأنفالىا:ط!السيه-؟

.ام!3!.اج:السابق-المرحمعد

.051،156مص2.ج.مانالبرةالزركشو.

89

http://kotob.has.it



ةاللغو!الأساليبومعرفةالسباقحمبوأسنعالها،الربلغةفيومدلولانها

نلك.كلمنالمعاني!استنباط

العكسعلىبلائعاه،فييسيروالئا!يلائجاهفىيشيرالنفسيرانهذاهنيفهملأولكن

علىيعنمدفالنفسيرالتاوبلاإلىمنهالاثنقالبنماساسهوفالنفسبرالآخر،بكملكد*هما

إلىيحتاجالدبنبهالنصوصداثفاسيرولكنالعنلية.العلومعلىبعتمد!الئاويلالنقليمةالعلوم

يالمعنىفبرتبطالتأويلاما،للفولالمباشربالمعنىيرلبطفالئفسير.معأوالعقليةالنقليهالأدلة

.والمكانبالزمانالعرهونةال!عافيةالموضدعيهفيهتنوفرانيجبلذلك،يلفولالظاهرعير

حلردعنديففولا!العصور،الأزمأنلكلصالعألمقلسالنصأنيؤكدانشانهمنوهذ!

.المتطورةوالمكانالزمانلحركةمواكببذلكوهو،نزولهعصر

منذلكقبلاكتشفثالتىالدلالاثإسفاطيعنىلاللنصوصجدبدةدلالاثاكتائمأفولكن

لتوسيعالوافعبحركةدأئموصعلىوالمؤول!المفسريكوذأنيجبولدنلك،النصوصهذه

سنثلممانلكولولا.والق!اسالاجئهادعبرونلك6الوالمحعوفكرحركةلتلانمالنصوصدلالات

لعلموالمفسرالمؤوليحتاجلنلكعصراكلف!والمسنجداثللحالاتجثيدةوأحكامشرايع

والعموم،والتبيينالإجمألولهعرفاعليهاويستدلالآياث،منالأحكامليسئنطالففهأصول

وكروعهاللغةعلمإلىيحتاجكما.اوالنهىالأمرودلالةوالئفبيد،والاطلق،والخصوص

أنالمفسريعمتطبعحتىالكلاموعلم2.والافمتقاقوالصرفالإعرابحسبيلغليرالمعنىلأن

يبستحدل.3ومأيجوزوهايعالىادلهحقفييجبماعلىيشئلل

التىوالأمكنةالعصورلععرفةالبلدانوتقويمالناريخبعلمياثمامالعلوميلكإلىاصف

والعلوم،الحوادثهذهطها!وثعت،اللينياللصفىنكرهاوردالئىالأممفيهاوح!لت

".وأحوالهمطبانعهمكبفبةلبعلمالبشرلآحوالالمتطرقة

الآيةكانتماإذاحثىالترجيح،بقانونعليمأيكونانوالموولالمفسرعلىكذ!للط

لاالذىهوفصاعدأصعنينيحثمللفظفصويخدار.لرجحإنامكدهوحطمنأكثرمحثملة

كانفإذاالرأى،محرددونوالدلانلالشواهداعئمادوعليهمفيه،الاجتهادالعلماءلغيريجوز

الخفى.هوالمرادأنعلىاللليليقومأنإلا،عليهالحملوجبأظهرالمعنيين(حد

122،!ا.619الفاهرة..الحلسالبابىمصطفىمطبحةالثرألى.غريبفيالمفرداثالأصفهالى:ا-

2352-صص.جا.ا30679والدئمر.طللطباعةالعربيالكاتبدار-الترألىلأحكامالعاهع.الترطمي:س2

.6111712ص!.4ج.الاتقان:-السيوطي

.062-10952ح.الس!رو!والتفسبر:الذهبىحسم!-محمد

!218..4حالات!الى:السض-
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سعد:ة.-داعند.الدء.اياندأ:منا

فالئفسير6الوظبصىلتوجههوفقأفهمهيمكنمناهجهاخنلافعلىالتيمالصهدتفسير

الثصاس!طاقعمليةانهإلىضافةبأل!ذلكالمماصر،للقارىاالمفسرالقديمالنصتقديمهو

كانتلوكصا،بالفعليتحد!الذىهوالأصليالكالببانوالايحاءفيههالسالدةالووحوإظهار

إضفاهمعالأصلىللنصثالبنصبمئابةوالمسامحينالقراءجعهورأمامالموضوعةالئفاسير

التىواللاريخيةاللغويةالأدواوركليستخدمالمفسرفإنولذلك،الأصمليللنصجدبدةروح

الثغييراتجراءسسواءايازمنةتباعديسببهفدالذىالفهمسوءعواملتزيلأنشانهامن

الروحانى.المناخعلىطرأينالفبراتأوالأسلوبيةأ!اللغوية

وتعددايساقهلصصدميظرأأساسيهعمليهالقديمالعهدتذسيرعملبةأصبحتلذلك

واهدمهأالمصادراهمأحديعدالئفسيرهيألأنوكذلك،جهةمنجائيمازوعدممصادره

إتتاجمنأنهارغماللفاسير،هذ+ولكن.اأخرىجهة!ناليهودلدىوئطورهاالعقايدلتاربخ

الشريعةالئلمودحكحاءعهدفيالتفأسلرلالكفشكل!ئشملها،ابخص،قداسةأنإلاالبشر

القدليم(2.)العهدالعكتوبةالشريحةأليهود!حالميةعنداهميتهافيفاقثالئى)الئلمود(الشفوية

استمرثوالتىالقدع،العهدتدولنفرةإلىاليهودعندالئفسيربدايهنرجعأنولصكننا

الشريعةانإليهودحكماءرأىعندماالتفسيوعمليةواستمر!الصحدي،الساد!الالرنحتى

3.بالتفسيرإكمالهامنبدولاأليهودبةالحياةيظورظروفيؤاكبولاكاقية،شكيرالمدولة

درجةيقاسبرهف!تجدأنلليهود،بالنسبةالقديمالعهديصالهمامع،الصعبمنكانولما

!انالطعالوحىبهنزلمقلسأكنابألهمبالنيمهـبةلكنلمالقديمالحيدفإق،الموضوعيةمن

الالليماالعهدسكلىومفاهيمهيأليرهوادخلفردوكلعصركلجاءبل،فيهالكتابهوأشكلق!

مدكجفىالئنائيةهذهويملكث.القديمالعهدتفسيرمنهجفىلثائيةخلقماهوالنهجوهذا

أ!ا.والدرا!)6؟ل!أ(والبشاط(ا!)3؟لأ

م.1002.العربيةالئفافهدا!.هويدلطمحمداحعدد/،حسنخلهفةسصدد/االفديمالعهدنمد-اتحاهلتا

122!ا.\ط

د."39+)6+66.ألا"ول6616:*616+ا"؟أاللكمودعصرلمىإلاثشخدملمنفسيربمعنىأئلا()663كلمه+-

.823لاء..)1ء66166"6691

.1.!لا.616163.3491لم.أأول736)1،3أل!ثلا36.366؟66أ!6لأا!:31أدلم6للاى!96+-!

http://kotob.has.it



ا.والنبريرالحردبةويعنىلمأهلأ3الآراميةالكلمةصمشئقةكلمها!كلمشلط؟!لما11

ببنعدلاابالسي!اقيلئزمالذىالموضوعيالتفسيرفهوالكلمةلهذهالشايعالمعنىأمأ

.2الحيلفييبخللاأوبخالفهولاالمقصودالمعنىعن

فقراتهربطفيهيرأع!ئفسيربلحرل!ليسلأنهاليفظةالمفسرمنيحناجاللمسيروهذا

ايفقرةفىوالأصيلالبم!يطالإحساسنفلبمعن!،العامالسياقوصراعاةببعضبعضهامع

3.بالنصمرتبطفهوولنلكوتراكعبها،اللغةبدراسةوذلك

بعدوثمذا4النزولاسحابمعرفهفهو،المنهجهذاك!المفسريحتاجهالذىالئانعالأمراما

لموالففرةحاصة،التورانبةالفقرةمنالمرادإلىبصلانيستطبعلافكرهلأنمنه،اجئهادأ

الحرفىالمنهجينيعالذىالمفسربهيهتمالذىواياخيرالأولفايأمر.وزمانهعصرهف!ننزل

حتىفله،نزلتالذىالسياقعنالتوراييةالفقرةتنفصلالاهو)البشاط(الحرف!التفسيرفي

حكماءلدىالاستخدامقليل)البساط(الحرلمحيالمنهجهذاكانلذلكواقعيأ،يقسلريفسرها

المشنا.4

الدينيالنصمعييعاملموصوعىئفسيربانهالمنهبمهذانصفأنالممكنمنلذلك

الحرفيالمنهجفيهاسادالئىالفئراتاكئركانتدوقالمفسر.منئدخلدونمستفلبشكل

.3الموصوعبةالأسلاميةالتفس!ربمناهجاليهوديايزحيثالإسلامظهورمع)الثشاط!

او!تاويلعقلى،قيمام!اوءباطنيمغزىبصعنىعبريةكلمةالد!كأ+ث!ا!ب

6!والتومعالتعمقظريقعنالمقدسالكتابفقراتوتفسبرشرح

Marcusح JASTROW: Dictionary of Talmud Babli Yerushalmi Midrashic Litteratvrا-

.dna:1246Targurnim- Pardcs Publishing House- New York--0591 Part-2 P

.538+لاح6:ذأ66166ء؟2-16

.1+6616ول.166!أ؟6!6+.بهث!لا56+ثلاه6أرثلا.06630الأث!063ث!67يم66ولء6:63ه!7لأ؟111لأ62لا-لم

.526هوللأ.3661

.089!.لأ.+ل!أ6ل!+6169.03ثلاح.+!7!اأ7667036.66ا+*أ06*726)به!رر3:ر؟05لأ+-ر

.!لا.ه"لأ36.3د06!66فى5ول"لأا06*76ول6++03"661!16063لا6للا.به!ك!!6"أير:6633!.ول+-

861.

e-فيالقلمالعهدفيئفع!ر(!فمرحبمعدىاستخلمثفقددهـأ(77الاكلمةاما!17دا!+،66:61+6اءأأ

الشريعة.فيالنظرى،الجزعلىللدحةفاستخدعتالمشناعصرفياما27(،ة)24الئانىالأيامأخبار

6)7:63!لاإل!المدراشيمانئسثوددالقديمالحهدوئفعميرئدوينصاحبثننسمريةكتبهيوالمدرانممم

بنفعميرخاصوهوالأجلدىالمدراش6+ة"ر7؟لاوالئائمربية،بالتوانينالخاصوموالهالاخى،الصراش

كلمةانكما.915--.11لا".6"،كام++6"،،3366:".+:التلبمالحهدليوالمواعطلالقصصخأص

هلراسويتالاليهود.ليه!رأالذىالموضعأدهاعلىالمحيطوالماموسالعري!لسلنفيدرد!مدراس

ابيصايطصالمثبركلماسيد!لالىق!الليت،حلثلايوسصبناللهعمدشأليليثفيبأ.كطاليمود.
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النوسعإلىوالميلالئورائي!ةللفقرةالحركلالمعنىعنالبعدفهولهالعامالمعنىأما

دائمأئنميؤالئى(اعظوالمو)القصصللأجاداهاستخدامأاكئركارلنلك6اوالجدلوالإضمافة

2.والمكانالزمانحدود!يخطىبالمبالغة

الوعظيةوالقصصىالمنروضرببادلفاظالئلاعبإلىبالميلالدراشمنهجويثمير

هذافيالمفسريخضعمادانمأكانلنلكشفاهبأ.يعدمكانمادانمألأنه،السامععلىللنايئر

المحركهىالجماعةلالكفكاث!اليموليئ،الجماعةعليهاالنىالظروفإلىالتفمميرصالنوع

عنه.3ويخرجيبتعدمادائمأكانلذلك،النصلالهالأساسي

ضحالةعنلاهوغايتهعنفييبحثفالمفسربألذايتة،يتميزالدراشنمطفإنولنلك

البشاطمنهجكانفإنولهذاالمعتاد.ومغزاهاسياقهاعنالنوراييةبالفقرهيخرجلذلك،النص

مكانإل!مكانومنجيلإلىحيلمنثغيرالدراشمنهجفإنجيل،إلىجيلمغيتغيرلم

هذاكانلذلل!والأفكار،والعاداتالحياةوظروفالبشراخثلفحسصصكلىفردإلىفردومن

وضعهايمالتىتجديداتهمالتوراتيةالفقرةلحملواحتىالمشناحكماءنغوسإلىأالوبالمنهبم

مدىعلىعلبهميطرحالتىوالفتاوىالأسئلةكانتفقد.)اللالمود("الشفوبةالئوراةفى

اللوراتيةالفقرةئحويرطريقعنالثراشمنهجحصمنإلاعنهاالإجابةيمكنلاالأجياد

كانصلوحلىوأفكارهمآرائهمكلالقديمالعهدفقراتكلحملواوهكذابها،والتلاعب

.3القديمالعهدفقراتتطرحهالذىللرأىمناقضة

عهدفيالتفسيرمنالنمطهذابوادربدأتالرمزكهما.النفسيرأىالسود:أ+:5أبه

وانئشريظوريم.حزفبالسفرفيالمواضعوبعضالإنشادتشيدسفرئ!مم!رفي6،السوفرلم

اليوناتيةالفلسفةمذاهببعضبئايثرايأسكندريةفي)اليونانى(الهلي!ست!العصيريهودبين

إل!انطلقوا!قال-وسلمعليهاللهحمملىالنبىخرجالمسجدف!نحنبيساقاد:عه-ايئه-لىضىهريرة

يابالبخارى،صحيحاليهود.فيهيلرسالذىالموضعبمعنىالملراطه....بيتجئداحتىفخدجنايهود

.544الحدودلأور،ارددأب!وسن!،7613الحزية

Part -2 :325-P JASTROWا-

1.16-061.ر!0!أ*6ء67*6:3+ولا.ول؟-+

مركزمعبالاشئراك.بالقاهرةالزاثدار.اليهودىالدينيالنكرميالأسلاميالأئر:قئديلالرزاقعبد"-

.ص!13أ.849.الأوسطالشرقبحوث

-45 . a:(،mr089لأءه67*.لأوللأ6طد.

A،09دا"+السأبغ:المرثع؟-

ونطوروكائبهااللوراةمنعمرلشى!هى063،الفعلمنمئمتقأ؟56صفردهصدكرفاعلاسمةالسو!رلمالم-

منذالشريطنرححاولواالدينالقديمالعهدكئبةعلىيطلقكانلعميوهو.رصعنىادي!لتعسمسناها

3663.25163.055لأ66++676؟أفىلأ+"3هقا.م01حوأليإلى.مق5انردممتس!حوالى - `954nv.
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المنهجهذ!ازدهروفد؟.فيلونالفوةللكفيالمنهجهذ!مملاليابررمن!كان!...ت!موصية

ازلير.معنىللنصليجعلالوسطيالعصدرفىالقبالةمذهبمعالثعسيركع

اسثخدامطريقعن،والخفيالباطنىالمعنىعنالصنهجهذابتبعالذىالمنسرويبحث

ينكرالرمزىالئفسيرفهذا4،لحكمةاللهأخفاهصعصليكشفالألفاظحروفمعذمنبةرياضة

فمينأيقولالئو!ائيةالفغرةانعلىبعنمدولكنهالثورانبة،للففرة!الظاهرالبسيطالحعنى

!طاءالظاهركطالمعنىفهذاالظاهركلما،معناهاعلىليستالتورائيةفالفقره،احرشيئاوثعصد

.وللفقرهالحقبقىالمحنىداخلهيخفى

المفسريتمدولاالمجازممط،اوالرمزكطالتفسبربعنىوهوتالرمزمنهج:,«m-.Nا!د-

عنخار!ةعواملإل!بحثاجوإنصالللفاظ،الحرفبةالمعانيعلىكاملأاعنمادأالمجازكط

مامس!خدمأ.النصثناياكىالكامنةالمعان!كشفعلىالمفسرقدرةضاولظهر،نفسهالنص

يعينهالئىالوساذلمنذلكغيرإلىوخيالواسعةدينهةويفافةخارجيةمعلومالامنلدبه

ة.النصفيالعجازيةالمعانياممتخراجعلى

النفسبرفيالحرف!المنهجمنكلبينالفارقعلىالودو!بمكنفإنههذاعلىوبناء

وارتباطوئراكيبه،النصكلما!علىالأوليبالدرجةبعتمدالأولانفيالمجازكاوالحنهج

طالماالمفسروبلنالنصبلنمستمرةيئاييةع!ئههناكاناى،الفقراتلمعنىالحامالسياق

ويكونالنصبحرفيةيريتطلاالمجازىالمفسرانحينفيقانمة،التفسيريةالعملمةكانت

والمفسر.النصكلصاتبينلمحاصلهناك

االأخرىاللفعميرمناهجعليهاكانتالتىبالصورةاليهودبينالمنهجهذابننشرولم

مائوضيحإلىبهدفونكانوابالنصأهتمامهمبدابةفيالبهودأرإليذلكيرجعوربما

صرفةهىالكم!بدايةأنهوشعلرهالأقالاسمبهذاوسميتعرفلنمعرفه،يونالية-كلعةالغنوممط:ا-

الكمالبلوغ!يمكنبالكم!،هوإنماالفنوصسنواهتماموايلهايه.الغايةقهىايلهمعرفةاماهالأنسانغنوص

انهاالبعض!!اى.الميلادىوالثالثالئالىالنرني!فيوازدصتالصعرفةا،الرفانالغنوص-بواسطة

والشكلوالثفكروالئركيبوالدظراللفكيرطوبفةلأنفلك،المنحلالمعقلالصرفىاليونالىالثنكبرمنضرب

الموسدعة:بلوىالرحمنعبد.شرفةعناصرجزنيأبهاللحلىالشوصيةللحذاهبالروحيةوالبنمةالماطن

.86AY-2.صج.الفلسنية

،881أوللا.به!حمولأث!أير:،051لا+-؟

113!أ.الاسد*مىالأثر:قلل!لالرازقعهدلم-

.I:هـ!3السايىالسحعلا--

iلأء.ث!.67)ول؟63"5"7:لأ.ول(- nn.

135.!.الأص!دنيالأثرض!لإ:الر!اق-عبد
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بقدرالأسلوبفيوالمكلفالمعافيفيالفوصيستدصماهناكيكنولمللحمهور،لبتضمنه

والاحتماعيةهالدينيةحيائهملنظموماوالأحكامالأوامرإظهارإلىيحتاجالأمركا!ما

ال!دامححلدص!

كتابة!ب!لطواحموس!يالتىبينالز!نيهالفترةكانتلقداال!عهددا!خلالئفا)

منالكئيرالنصلغةعلىفطرأ!عام(،ألفمنيمرب)ماطويلةفمرةللتوراةعزرا

لنصاليهودفهمصعوبةإلىادىذلككك4الئاريخية(لأحداثإلىبالإضافة،الئغيبرات

ا.اةالثور

نصهأ،ف!التو!اةأكدتهماوهولفسه،العدلمالعهدإلىتدخلالتفسيراتجعلىهذا

11)نحمياسفرفيو!دحيث ): -A ، : Aعزراوفئحالخغمب...منبرعلىالكالبعزراووفف

فيالسفرقىوقراوا.اماكنهمفيالشربعهالشعبأفهموا...وا!ويونالشعبكلامامالسفر

العراءة.وأفهموهمالمعنىوفعمرواببيانادلهشريعة

عنغرييةلكونهافهمهسببلفىكثيرةعقباتالعديمالعهدألفاظيعضكشثلتفغد

لجاعزر!ولكن،العقباتهذهلحلللئوراهمدسراودعزراأصبحولذلك12نادرةاواللغة

.104()الأجادالفصصاو)الهالاخا(الشريعةمجاكفىسواء6،التفسيرفيايثكالدرلمنهج

عشرالثانىالأصحاحوحتىالعاشرالأصحاحمندانيالسفرالصئالأسبيلفعلى

مدراشإلاليسهوشعسفرمنعشرأيثانيوالأصحاحاشعيا،لسفركاملمدراشرأوتفشر

القصصيطابعهامنلأحراجهاقديمه);لماجدبدإعدادبمثابهفهووعيسو،لعقوورلقصة

النوراييالنصإلىالناسخأدخلهأالنىالهامشيةالصلاحظاتأ!كماأخحتية.موعظةلدصبح

معبدأتقدالشفويةالتوراةأننقولأنالممكنمنوبذلكيفسيريةذ.ملاحظا!بالطبعكانت

القدلم،.العهدتكونوف

ص!3-.الأسلامىايألرةفلليلالرراق-عبا

227:Historyof Jewish People. P2-أ:كه Margol

.!)6للأا066ثثدد6لأ63ب!،669باد311ء6!لا6176ول6613لاولهـا631.!6ث!3؟!63ء:6لأ67د،أ*ل!"7-د

.05!؟لا.ا71ا+791.3؟

.ه+كا066ك!6لأ*+فى156".63!لا]'1!؟أ!6لا.-670ول+الم763ك!6ل!666را+6*11167+:أء163+ا؟ك!7ا671-ا

وااسطورةالعاممصطلحهافيالأثاداهو.392ا6474456لاول".671،717n؟-6.663+."د3+

خصواورشليمبايلفيالي!ددحكماءافرزهالأدبمنعنولصاليهودىمصطلحهافيامام!عبيه،حكاية

أ)ء6أ:دافلال!ا616ر633الميلاد!ط.الثامناوالممابعايقرنحتىواستمرالعيحديالأولالنرنمنالمشدةايفتره

.1-213ئهلا.3.7891*د"761.37لاد66للاول.667أل!ول6لا3566+را".66و6!ش0316)ول

.537"ءلا.3أ!6wفى6ء"ء.6!76اء11+ا709الأ-؟

.9!)+!لأ،ث!76اءأث!أ3ء.54:لأ.ول-،ا
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:ا-العهدكثبةاحلة2-

الس!وفريماعنمدوقدعزرا،ايامال!بمالعهدملونوهم.م(اق..4-0)5السوفريم

عنلمارغباتهميلدبلمالمنهجهذاولكنالئفسير.في)البشط(الحرفيالمنهجعل!البدايةفي

منهجإلىفلجألياعلمم،طرأتايتىالعاداثبعضعلىالقداسةمننوحإضفاهارادوا

ا.ذلكيؤكدماالتوراتيةالفقرةوحملواالدراش

سرحممسالمشنا3

فىالتائمريعىالملراششكلتوالفوانينالأحكاممنكاملةمنظوهةالمشناحكماءصنع

فصلعلىيعئمدهذااللمسيرىعملهموكانالقدبم،العهدف!قلللةفقراتمنالشفويةالتؤراة

العمليةمذهمنالهثفوكان2.عنهابعيدةاخرىاجزاءمعوربطهاسياقهامنالفقرةاجزاء

إليها،حاجةهناكاصبححد!دةشراثعلإخراجيؤس!عهابلالنورانبةهالففرةنفسيرلبس

هذايحتاجهاأخحميهوعبرإرفماداثلتكونالقديمالعهدووقانعبأحدإثالأجاداهمدراشوربظ

بعضا+،بعضهايناقضأوجهعدةتحملالواحدةالفقرةجاعثلذلك،الزمان

اسسوضعواولكنطا"والفمرائعالتفاسيرهذهيضعوالمالحكماءهؤلاءولكن

ا:هبالأسسهذهوبعضوالمواعظالأحكاممنالمنظومةهذهلصنع

.اخرىصواضعفيوفقيرةالمواضعبعضف!ض!نبةالئوراةأنأولأ:

.للأحداثالزمنئالش!لمملخرقعلىساعدهمونجلكال!وارة،فيويأخيريقديملوجدلايانلا:

هذافطلهمالحبانطالواقعظررفمعينماشيشرايعلإبجادواسعبشكلالقلاسنطبمقذ!الذأة

ولمكرمأشكرسالذىالرحلهوومن":نقولالتىالتوراتيةالمفقرةالحثالسبيلفعلىالعصر،

غرسه.يغماكلبلفقط،الكرمبعنىلاهذاأنفرأوا5لبتكره"

أقرواالتىالشرايعوبينالتبرراقبهالفقراثدلالاثببنالشاسعةالفروقعنالتغاضىرابعأ:

بها.العمل

تغببرعلىئجراوابلطبفوها،التىالتفسيريةالأسسبهذهالمضنامعلمويكتفولم

بهلا36أ؟لأ636"أ6ألإ+6نقولالتىالتورايبةفالفقرة،شكلهاويغبيروحننهاالكلماثلزييب

3)5،؟:ول.لأ.أ- KIM.3!التىالسبعينبةالئرثمةفيابفمأسادالحرفىالباثمطومنهع.839.لاولث

لإ-المنسوبهايتعبيراتفىللدراشيدلواودكنمالصوويمهعهدفىنكونث

-:32ا06 .SW Baron: Asocial and Religious History of The Jews. New York--5891 P

،46"2!لا.nD=+ط!ا.54591)56للاا7.96)+لا663أهول.93بها7ء3166+71ا6لأ!6!-لم

.613،".:السابقالمربم-4

6(.:02)الل!كهةسنرلملر.هياكور+4Lبمعنىيهتكره9-
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؟لا6أ؟ك!636*أ6أيا116:ئقولالأصلليكالت؟؟1116د؟أبخلا+لا؟لادأ؟*6ئ!أأهأي!+لا

اى()ر؟؟+.مئلنجملوكنلك.ا"2لا6أدأ؟113إليهاافاضافو+1173؟"أدأ؟*6ئأ؟أ!آفلأ+لا

فإنهالكلماثتغبيرالمفسريشتطعلموان)يتراءى(3.؟6؟+أصبحجسدىتعيدرمنفيهلما

بهاكلمالكلماتهذه5:نمولالتىالفقرةفىدردمامد!مقنعة!يرتفسيراتإلىالصفسريلجا

47.يردولمعظبموصوثوالضبابوالسحابالناروسطمنالجبلفىجماعتكمكلالرب

منخفضصوثالنار!بعدالنارفيالربيكنولمنارالزلزلةوبعد"تناقضهاالتىوالففرة

6.منخفضبصوتوالملاطكهعظبمبصوتبتحدثالربأنفرأوا.3خفيف

وهى!:الئفسلر،فيالمنهبمهذالايتاعتبريراثالمشنامعلموقدموقد

ايبشر.اختلافإلىيرحعالقوانينبينالللافضلأ:او

اللفظبينمايفرقالبشرفلغةالبشر،لغةعنحوهوبأاختلافأتختلفالقدبمالعهدلغةيانياة

فكلإلهيفمصدرهالئوراهكعأما.للحواريضمفلأالدىالكلماثبعض.وفلهاوالمضمون

وصضمون.ود!ةسببلهحرف

التوراةاقعلىإعتمدتالئىالشفوبةالئوراةصنعتالتفسلرفىالمن!جهذامن

هذاالحكمأءهؤلاءمهمة.+وكانتوالتفصيللللفسيرتحثاجومقئضبةمختصرةجاتالمكتوبة

فيجاءبمامرتبطةض!يرالشفويةالشوايعلأتىاندونيحللمهذاولكنوالتفسر،التفصيل

منالمدرسهلهذهالأفربهوالدراشمنهجكاقولنلل!يماكضها.وأحيانأبل،المكتوبةالدوراة

طرأتالتىالاجتماعيةللتغيوأتوهوواضحلنلكدعأهمالذىوالسبب،الحرفيالبشطمنهج

(كبرأيرتاك!ثصادلةيغلراتمنتبعهوماالئانىالهيكلفترةفىال!هوديةالجماعاتعلى

القدبم.العهدتفسيرفيالأثر

رابىمدرسةوهماالمشناحكماءنماس!رفيواضحتانتفسيرببانمدرستاقوهناك

مجالفىبعضهماعنأخئلفداوكد،عالمفا711336ا"لأرابيومدرسهيشمعندللهـا+لأ*؟"611

فقد،طفيفةاختلافاتإلا)ايأجاداه(والوعظيالقصصىالجانلافىيخللفالملكنءالشريعة

:7(.ا5إشعيا)سفرالشر/وخالقالسلامصانعالظلمةوخالقالنور-+مصورا

شىءكلخالقالرباقالشمناحكماءرأىحيث،55لأء..6631++ح!+*.6للا6فى3ء61ors:6!7*لا2-

6.3+47.لأء!6.206ب!ءأر361ءا:67؟7316ا7276ا*؟.الشرحنى

-6لاء+..اD.1-ك!.66!ثم1للا6!فى6:ول،ول!،6311*لا6-

)5:22(،التحمبة:سفر-

:12(.أ)9:أولملوكسنر-3

85.لاء+663.1ك!.76اول6ول+63ول1ء6:ول!6116*أ-لا،

87.لاء"الساكا:المرثع-7
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عنللبحثالتديمالحمدفقراتفىبحقلانيةالنظريجبأنهيشمعئبلرابيمدرسه!رات

اماالبئ!طهلنمطاستخدامآاكئركانتلنلكالفقراثهلمالكوالبسيطةالواضحةالصبررات

كانثلذلك،التوراتيةللفقراتوالخامضةالخفيةالمعانيعنللبحثيميلفكانثعقيفامدرسة

انتشارا.اا!ثرهىعقيفامدرسةكالتولذلك،الدراشلمنهجاستخدامأاكئر

هم:الحكما-هؤلاءمنطمقتانالمشناحكماءنفاسيرك!روفد

فيتوسعتالتىالمدإرساكثرالتنانيمبعد:م(2..-.مق01)6:2ال!60ا!أ-

وخاصة،مؤيزاتمنعليهماسئجدمابس!الدراشىللمنهجنبعااثتفسيرإضافة

وكوناوشماىهليلالمرحلةهذهفيحاءمناشهرومن.البايلىالسبىفترةفى

الصيدى،الأولالفرنوبدابةإلمبح!قبلالأولالفرناواخرفىلقسيربتبنمدرسنين

3.الئمماهلهليلمدرسةإختارتحينفيالندفيقشماكطمدرسةاخئارتوقد

فذعلىعذلفاراب!مدوسةأثرتوفدم(2505-00)الشراحاى61"6!،:ال!ول2-

الجيمايزا؟.منهجام!ئخداممنأكثر!كماالدراشى،المنهجاتبعتلذلكالألز.اكبرالحرحلة

حروفتائمكيلعلىمحتصينهكذا،بلهكذاتمرالابمعنىالئفسيرفي6،(++ا)"لأوأسلوب

زيادةإلىبهمالأمرووصلبل،التوراتيةللفقرةتحميلهيريدونالذىايمحنىلتوافقالكلصة

7.بالأفاظوالللاعبللتوريةحبهمللدهمشاحكما.،الكلمةمنحروتوحذف

.ا-36138ص:الأسئعيالأنرةن!دبلالررأقا-عدد

فىالعبريةاللفةإلىال!كلانملخلديحفظ.يثرسالذىتعنىأراميةكلمةوصننالأا7كلمةحمع2-ال!دائبمة

المبلاد!،الئاليالثرننهابةإلىالمبلاررىاياولالقرنمنفترتهموامنلتوالملرافمبماللدوديالأدبفترة

Jastrow:؟انظرالشنا.معلمىعلىيئائيملقباطلقونداالشفويةالرولياثندوينالأساسيعملموكان

1675:Dictionaryof Talmud Babli. Part-2 P.

d-ظ Midrash - ATemple Booطهon to The Talmud6آ-Introduct3-:ظحلو!س+اعل .L S Stra

.59;Atheneum-New York--9691 P

حبثالمثرحهم،اوالشلرحاوالمشرتعنىآراميةكلمةوهى)اهوراف!(31+"ولكلمةجمعالأهورائيم:ر-

الئلمود.يكونانوالشناوالعمدا-ايجماراعلماءوهم.للاراميةالعبريةالتفاسيربترجصهيتوهو!كانوا

76.:Pا-Jastrow: Dictionary of Talmud Babli. Part.

مفابلالأبعديةالحرلفصحرفلكلفيهيحهعلالحسابمنضربوهواالجملحصابالجيماترا:أ

اورشليم..للنضرشوكندار:سجيفداهداقاموس3.-)اب(3لأفكلمةوبنلك12والباء-أ.-فألأفرفمى

.2،هـ1.اج.00991أبي!ي!

.879لا!..ي!67)ولءث!:'1o,لأ.يملأ-

،122121--7:Waxman:.A History of Jewish literature. P
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اممة:ة-11
ئرجمةالإطحقعلىاشهرهاوكاقايئلعود،عصرفيللتوراةالآراميةايتراجمكتبت

المكلاياممنذألعمهورعلىالأسبوعيةالصلاةفيقراطهأعلىالأعئياددتم،أ!ن!لوس

يغةإلىالئوراتيةالنترةنرجمةطريقعنيتمنلكوكانالعشنا،حكماهفنرةوحتىالثاني

هناكئكنلمحيثمث!افهةتتمالتراحميلك!كالتالآرامهه.وهىالحيننلكفيالجمهور

احتاجفياالثوراتيةالففرةتفسيرالتراجمهذمفيمباجأوكلان.الئرجمةالهذهمكثوبةنسخة

عندالدراشىالمنهجأسئخدمتلنلكالئراجم،هذهفىالتوضيحاتهذهإدماجئمثمالأمر،

.الئوضيحاث؟يالكإضافة

علبهاواضفوابلضها،يفتهمووضعواأونكلوسبمرحمةالمشناحكماءيضسكهـفد

اونكلوس!ئرجمةبهاحظ!التىالن!هرةبتفىئحطفلميوناثانيرثمةأما،المداسةمننوعأ

إ-والأسلوباللخةفيمنهاثربهارخع

حاولحيثا!وهيةألناظترحمة.فى(ونكلوسلرحمةفيالتفسير!هالجانبويطهر

فامكماللالحبيا?احئرامأال!ورائيةالفقراتبعضفيغبركما،التجسيمصالبعدأونكلوسا

حرهترجمةبانهالرجمتهتميز!لنلئا،الزمانلروحوضأو.الأعلامالأماكناسماءبئرجمه

1)000دةاللتور

:.الحاة-الفد5-يفا

ال!ماذبمعهبفيشكلالذىالشفهيالتراثبتحمعالئلحودخنممنذالجاعونيماهنم

البشاطيالمنهجينبكلاال!عاسيروتجصيعتتظيمإعادةفىاهتمامهمخلفانصب4والأمورائيم

وضعهوالفرأهذهفيبهاتواالذىالوحيدالتجثيدوكان)المتعمق(5والدراشي)الحرفي!

3.صحبحبشكللفراضهاالثوراةلكلماتالصحبحالنشكبل

عمامخثلفايعاهذاتفعميريانئاحايي!تدعيهؤيز(ىهثاكيكنلمالفئرةهذهفخص

منالفتوحاتهذهسببطوماالظصرهذايتعتالئىوالفئوحاورالإ!محمظمورمعولكن،سبق

فيحديدةتفاسيرلإنتاجالمحفزوظهوالراكدةالبركةيحرك!،مخلالفةفكريةلبارا!يقازج

الحاخامبةالسلطةخارجمنالاثعخصباتبعضوئحرلتبلولغتها،ومنهجهااسلوبها

38.م!.7891القأهرة..رالثسعيدمكتبة+العبريةايلنةوخصلنصلخور:ايئماصدشكا-

648.لاول.3!لا+يه!"636ي!6":,«63+6الأأ6+الأرثي؟-

-6LAITY116لأfl:61لا!46.أ!.66037"؟ثيء.

.802-291لاول.1+6!السلبى-العرطع

989.لاه..)"67"طدا"5،؟:.لأ.-ي
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بها،خاصهللتوراةتفاسدريتئبمبدأثالثىاي!ينالفرفرفهمئك6التوراةيعسيرعلى)الريانبة(

فيللئوراةالسابقةالتفاسيوعماكلحااخثلكأالئفاسيرتلكاخنلفتو!دللدلمود.الرفضهانظرأ

هوالتفسبرمجالفىالفئرةهذهفيطراثالتىالنجدبداثاكثرومن.التفسيرفيمنهجها

مثليقسيريةكتبايعئبرنفسهالوفتوفيالقدبم،البهدفيبعينهافضايايئافشكتبرجود

ئشريعيتفسيركئاببمثابهكانققد،ايينالقرفرقةموسسداود،ينلعناناكئاب"الوصايا

2.القدبمالعهدف!ولاياحكاملبعض

.701.يملا.ش36+6با+060366لا7++ا696+أ6فى5665لاول677وللا6؟666616و66-ا

566"لاح.63.ر6د636!6736؟666666316!6!76افىاةأن!امم!اأ3-
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لمملأرر:ا!العا.-1001عندء01منا:لثانا

القرانهىاشياءئلاثةحولئدورسدحهدهاالاسلامبدايةمنذالمدينثةالحركةتدبمناإذا

.؟احداثمنيعرضلماالأحكامواسمنباطويئويبه،وجمعه!الحديثونفسيره،

هى:القرأنيقسيرمصالركانتوقد

عل!بداخلهبشنعلإنهحيث،لتفسيرهمصدرذايهحدفيالكريمالقرآن:الكريمالقرآنا-

وما.والخصوصالعصوموعلىوالدهييدالإطلاقوعلى،والئبببنوالأجمادوالإطنابالايجاز

وصا،آخرموضعل!اييينقدموضعفى(جملوما،أخرمكانفىيبسطقدمكانفىأوجز

يدخلهقدآيةفيعامأكانوما،أخرىناحيةفىالثفي!ديلحفهفدناحبةفىهطلقأحاء

2هأخرىأيةفيالتخصدص

معدودأكانلأنه،وسلمعليهايذهصلىالتبىعننقلتفسيروهو:بالمنقولالئفسير2

منوآياتمفردا!معنىعنيسالكانوسلم(عليهايثه)صلىالنبيأنالبديهىمن

منتفسيرهايلقىبل،عندهمنالآياتيفم!ر.يلثالمنفسههوكذلكذلك.ويبينالقران

عننقلمابهذاويلحقالقرآن،تفم!يرفيباباالأحادثكونتفقد،الملكجبريل

وسلم(عليهإيله)صلىالنبصيفهمأنطبيعيأوكان3.الئفسبروجوهمنالصحابة

عليتاايط"يعاليقالكماوالب!انبالحفظلهتكفلتعال!إينهلأنونفصيلا،جملةالقرأن

يعهمأنطبيعيأكانكما+".تجيائهعاليتاايئينم،قزأنهتاثتغفزاتاةفإذااؤفزآنهجفغه

واحكامه،لظاهرهبالنسبةاىجملنهافيالقرآن(وسلمعلبهإيد)ضلىالنبىصحابة

للغةمعرفئهمبمجردلهمميسورغيرفهذا،باطنهدقائقومعرفةيفصيلا،فهمهاما

وسلم(عليهايثه)صلىالنبىإل!والرجوعوالنظرالبحثمنلهمبدلابل،القرآن

فلكوغدروالمتاثمأبهوالشكلالمجملفمهالعرآنيأنوذلكفهمه!عليهميشكلفيما

يئفاوتونالصحابةكانوبالئاكيدأليها.يرحعاخرىامررمنمعرقهفيبدلامما

إلىراجعوذلكمنهالمرادةمعانيهوبيانالقرأنفهمعلىالمعدرةفيبينهمفبما

الفهم.ادواورفيإختلاخهم

4؟ا..صالاسلامفجرام!ةأحمد-

.5911166!:السالقالمرثع-

25.ا.افى:اراللعار.الحلبمعبدد/ويزثمةنحتيق.الأسلاميالنن!مبرهذاهبجوللغسهر.اجنتس-3

82.صى.أم9؟ول

.1-9)7الأيات:التثاتسورة-

.7911891.-الاسلاملعر.ام!نا!عد-ر

011http://kotob.has.it



كئابفيالتذسبراجدوالمإذاعليهمايلهرضوانالصحابةكانوالرأى:3-الأحلثهاد

ذلكليرحهعواوسلمعليهايلهصلىاد!هرسولعناخذهلهمينيسرولم،تعال!ايلد

بمكنمااهاواجتهادنظرإلىيحئاجلمابالنسبةوهذاهرايهموإعالاجدكادهمإلى

لألهمايلظر،إعمالإلىفهعهفيلا.يحتاثونفكاند!العربيةاللغةمعرفةبمجردثهمه

بالوقوف!سانيمهاالعربيةالألفاظويعرفون،الفولفيومناحيهمالعربكاإمشعرفو!

.االجاهليالشعرفيذلكمنوردماعلى

2صةالصحابةاياممنذالمحمودبالرأكطالمفسر(دوا!فإنلن!لك

وأسرارها.العربيةاللغهأ!ضاعأ-معرفة

بعادلئم.صلةلهاالنىالآياثفهمعلىئينحيئاالعوب،عاداتصرفة!-

يطنحيثالنرأق،نرولو!العربجزيرةفىوالنصارىالييوداحويلج-معرفة

عليها.والرداعمالهمإلىإشارةفيهاالتىالآياتدهمعلى

فهمعلىلعينوملبهساتظروفمنبالقرآ!احاطوما،النزول(سبابمعرفةد-

القرأنبة.الآيأتمنكئير

هناكحبث.كانت،عبا!وابنمسعودابنالصحابةهنالسبيلهذاسلكواوممن

الائ!عراءعلىبحيلانعباسابندابمنوكان،القرآنلغةف!نالرةتعبيرا!

3.الئفهميرفياللغوىباسنعمالهمالاعئدادييرىكانالذين،القدامي

منعلبهاأدخلومابل،وشروححوإتنمنعليهأبهعفقوما-التوراةث

والكذبللدلفيقمدخلأيتوينهومحمالنبوىالحديثشذاهيةكانتحيثهاساطيرة

الماقهافهوالموراةإلىيرثعونالمفسرونحعلالذىالسبباما6عليه!الزيادة

بئعلقوماالأنبياءثصصفيوبالأخصالمسائل،بعضفيالكربمالقرآنمع

.002:-الأسلامفجر:اميناخمد-ا

.95!.-االعفسر!نوالنفممير.الذهبىحسينسد2-

174.76صص:السابقالمرثع-

الئىاياحوالليالكتلبلياماللعوهليغضاضةيرىلاكانعاسابنانالسالربعت!ذكرت4-

هرنهةالىورفعهملكنيدفرةشكمسماساالأسلاماعت!ق!بعصمانوخاصة،الشككهابخامر.

عنينهىكلنجمالىابنكالهفدىليوردد!بهمشكوكهذاولكنارتيأبا.تثبرلاالنىالعلم!صالر

70.74ا:صىالسابقالمرجع.عمهمالعلمواحذالكئلياهلسؤال

بعضاحلؤالأخرالعانبوعلىال!علىعرضهاعندالأحاليثبضترفضالمعنزلةجعلهذاور-

والغلفاه.الأمرا.هرىحصبوتصيل!هبمتؤيدأحاديثوضع!اننسمالتوم
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مبلادكفصةالانحلفيوردثصواضععلىالقرأنيشنعلكذلك،الغابرةبالأمم

السئم.عليهعيسى

لثفاصيلبتعرضفلموالانجبل،الئوراةمنهجبخالفمنهجاأنخذالقرأنانعبر

علىذلكمناقتصربلنواحبها،جميعمنالفصةيسموفولمالمساثل،جزئيات

حعلوالاستتصاء،الاسحيفاهإلىامبلداثمأالعفولكالتولماففط،العبرةموضع

الثى،القصصهذهاستيفا.فيبرجحون-اجمعينغهمايلهرضى-الصحابةبعض

الكئاب،اهلمندينمفىدخلمنإلىنواحيها،جميعهنالثوأنلهاي!عرضلم

الكتاباهلمنيسمعونهكانواالنوعوهذ!ااالأحباروكعب4سحمينايثهكعبد

ايد)صلىاللهرسوللفولامشألأبكنب،ولابصدقعليهلحكمونفلاعند+ويتوقفون

أنرلومابايثهأمناوقولوانكنبوهم،ولاالكتابأهليضدقوا+لا(:وسلمعليه

إلينا....*2.

علبهاينه)صلىالثبىعهدفيالنئمريعمصطوهماوالسنةكاى.الكمابفضهناومن

الاسترشادصعنصفيهيردلمضمايجتهدولكنمخالفتهعا،سلطةلأىي!الاوكان(،وسلم

ومعدارالتصفهمداثرةفيمحدودةالفقهاءفحريةاكليةقوأعدمنوالسنةالكتابفيوردبما

ببعضالقاطعالعلمأن("حنبلابن)أمئالالمسلمينعلصاءبعضرأىحيث03،بالحديثالئقة

بوفتاوسذم(علبهاي!ه)صلىالرسولعهدبعدح!اءالذىالجيلمنففدقدالقرآنفيأشياء

استائرفدصمبحانهاللهلأن،الإنسانيالعلمعلىفهمهايسئعصىموأضعالفرآنفيوينقصبر،

بعلمها.

كانأنضعدموحودة،يثنلمطروفجتحتىالاسلاعيةالفتوحا!جاتانماولكن

مخللطاال!سيرندوينأصبحالأمه،هذهسلفعننعلماروايةعلىمقصورأالئفع!يريتوين

لبحضوترجيحشخصى،فهممحاولاثهيثةعلىاولأذلكوبداالنقلي.والتفعميوالحعليبالفهم

اللغةحدودإلىمنهالعفليالجاتيرجعداممامفبولأأمرأهذاوكان،بعضعل!اثوال

مئائرةهويتضخمتزدادالشخصيالفهمهذاصحاولأتطلتثم.القرآنيةالكلماثودلالة

المتبابنة.والعفائدالمتشعبةوالأراءالمتتوعةوالطومالمخعلفةبالمعارف

.1623It!.اجو!منسر!نايتئسيرالذبي:!سمنسد-ا

2.صه6..جالبفرةسور.ثفسيرال!عسير.كث!القاهرة.الئ!عبديرمطابع:البنرىص!محلا-

.602ص.الأسلامل!ر:أميناحمد"-

.-33.الاححيةالمذاسا:ثوللافس!اثش!"-

.01!ه:ال!ابق-ال!رهع
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الخلافمذاهبوشحبضالصرفطووالنحواللغةعلو!)العبتاسى(العصوهذافيدونثفقد

بنشرالإسالميةالمذاهبوقامتالمذهبىهالتعصبوطهر،الكلاممسانلوايئرت،الفقى

وماالعلومهذهكلفامتزجت،الفلاسفةكتبمنكثيرةكثبوئرجمتإلبها،والدعوةمذاهبها

النقلى،الجالبعلىالعفليالجانبوش!لب،علبهطغتحتىبالمعسيرابحاثصيهايلعلق

منقولمندلكمعتخلولأكانتوأنما(العقليةالناحبةهوالكفهذهفيشىءاظهر.هـصار

الماثور.منذلكبغيراو،النزولباسباببتصل

الاصطلاطثوثحكمثهتنوعةانحاهأتفيهالمؤلفةالكئبوايجيتالئفسير،بمندروهكذ!

والعلميةالفلسفيةالئفأفةايارفظيرت،الكريمالقرآنعبأراتكيالمذهبيةوالعثاندالعلمبة

النحلأيارظهرتوكمافيهاواضحةاللضوفآئارظمرتكماهالقرانتفسبرفيللمسلمين

جلبا!.ظهورأفيوالأهواء

منواحدةناحيةعنفتكلمالتفسير،فبمالبحثداثرةضيقمنالعلماءمنوجدوكنلك

الئرأناقسامعنللكلاممؤلفاتهمنكثابأأفودمثك--القيمفابن،المتعددةالمثشعبةنواحيه

والراغب،الفرأنمجازعنللك!مكتابأأفردعبيدهوابوالقرأن"،اصامفي"اللت!انسماه

الىقصدواالنينالعلماءمنكئبرهؤلأءوغرالقرأن....مفرداتفيكئاباأفردالأصفهاني

والبحث.بالدرسوبفردونهصه،تنرقمابجمعونالقرآنفيخاصموضوع

وهوال!فممبرمناهحمنأخرومنهجالتشريعأصولمنأخرأصليظهرأنبدلالمحكاق

وهوالأولالعصرفينزعةوجدتوقد.القياسوسمىذلكبعدنظمالذىبالرأى،الئفسير

،الرسولصحابةبينألاسئشارةطريقعن)الفياس(الرأىهذالننظيمالراشدينالخللاءعصر

ئفريعبكدثرةالمدرسةتلكوتم!زتوالئاش،الأولالفر!فيالراىمدرسةاننشرتوقد

ف!روطأحديثمنبهيوخذفبماواشتراطهم،للحديثرواييهم!دلةمنهاهالخياليحئىالفروع

2.القليلإلامعهايسلملا

ومدرسةبالماثورالتفسمرمدرسةاالنفسيرفيمدرصمتانالعصرهذافيوجدتلنلك

بينهماووجدتشديد،وبالماثوربألرأىالدفسيرمدرسىبينالنزاعوكانبالرأى.اللفسير

مسألةفىنصهناكيكونلاعندماوهذاهالحديثوبينباثمروطالرأىبينتجمعمدرسة

03الشافحيوالامامأنسبنمالكاعلامهاومنبحث،موضع

.!.ص!.الوسيطالسرظسنةليبيرا:دى-(لانا

!23.!،الأسلامفعر:أمينA.Ji-لم

.23،2-،1!:السابقالمرطعأ-
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)ملرسةالعقلى!المذهببالمأئور(التفسبر)ملرسةالنقلىالمذبمنلكلوكان

النقلفيالسند!صحةالروايةعلىاعتمدواالنقلففيهالبحثفيم!هجلالوألى(الئفسير

يعنمدمااكثرفهو4العتلعلىاعئعدتالرأىومدرسة-اكوالاحدويزجبحالثالعي!عن

اصحابالنعراصحابفرمىالآخرمنهماكلحاربوكدوالئجربة.الحفانقميزأنعليه

والجمود.\بالثزمتالنقلأصحابالعقلأصحابرمىjالزندثةوبالكفرالعقل

بالعامد:التلسير

والئفصيلالبيانمننفسهالقرأنفيجاءمأسابقآ،نكرناكمابالمأئورالئفسيربشحل

رضوانالصحابةعننفلومارسلم(،عليهايله)صلىالرسولعننقلوما،إلايهلبعض

نصوصمننعالىايلىلمرادويؤضيحبيانهوماكلمنالتابعينعننقلوماعل!االله

أنواعمنبابانهعلىقكثبالأحيلىبعضفيالتفسرهذاكانوقد.الكريمكتابه

الصحتابةوعن(وسلمعليهايله)ضلىالنبىعنروىمافيهبجمعونالمخعالفة،الحدبث

لصاحبوقعماكلليهخمعخأصيتألثفوإفودالحديثعنانفصملثم2.والتابطن

3.وتابعيهوأصحابهوسلم(عليهأيند)صلىالنبىعنالمروىالئفسيرصالتفسير

فقدالهجرى،الئافيالقرنمنمنقدمعهدحتىالأرتياببعبنإليهمنظورآالتفسيركانفقد

حنبسلابنقالكمااوالورعالتقوىبسببالقرأنتفسيرعنابتعدالأصععىانروى

بالفقه.الفقهاءعنايةكانثحيثوالمغأزك!13والمححمالئفسمرلها.أصللاأشياءئالئة

مستقبلعلىيخشىأنهوسلمعليهاللهصلىللرسولحديثأنهعلىروىمافلكأكدوقد

"رجالالصحيحالتفسيويقثضيهلابعاالقرآنيفسرونرحهالظهورمنها.يلاثمنأمئه

بالرأىالعرآنيفم!روالنيخافونالسدفاهلفكاق.ياويلههغيرعلىالقرأنيتاولون

السندهوالعلموهذا،العلمعلىيعئمدالذىهوالئفسيرالصحيحولكن4هواهمحسبعلى

وهوىرأىعداهرماالعلموحدهفهذا،صحابتهإلىأونفسهالوسولإلىبالرواية

المشهودفالتفسمراخطآ(6ضدفأصاببالو(!القرأنفيقلا)منبالحديثاستشيادأ

النينصحابمه،اونفسهالنبىانإئباتيمكنالذىهو"العلم"علىالمؤسسأى،بصوابه

.24542،.هـ4الاسلامفحر.اهبنأحمدا-

82.!.ايمذاهب:حولشيماجنشى-2

2.بم3،.صجالإيقك:السيوطي-

.2582،-4.70ج:السايقالمرثع-"

الحوث.مؤصسةيوسفكملىوضبطتتلمالأشعرى.مالكابيعنالكبيرالمحعمفيالطبرانياخرحه-و

،I).899طال!عاصةا!نب

436.!3.ج.ا!2،9.طالسعكةمطمعةالعميد.عبدالدد!مهمىمحعدحقثهداود؟الىسدن-.
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الئفسيروهذا!دلألئهاالفرأنمعنىبيانفيبهصرحواقدنعليمه،دانرةإلىينتصون

اللع.منالصبعوثجبريلمنالرسولايتقاهبالتاكيد

الأشياءببعضالفاطعالعلمأنبالماثورالتفعميرمذهبانبعوامنلسمانعلىجاءوفد

بوقت(وسلمعليهالله)صلىالرسولعهدبعدجاءالذىالجيلمنففدقدالقرآنمن

سبحانهالدلأقالإنسانيالعلمعلىفهمهايستعصىالقراقفيمواضع!ناكوانلصير،

بعلمها.استائرفد

لوحئىيالحديثواعتثالراىإعمالوحاربتالحجازالمدرممةهذه!وطنوكان

ا.الراىعلىوفدمتهضعيفأكان

)224-الطبر!طجريربرفمحمدبالمأئور،الئفسيرايتعواالذبنالمفسرينأهمأما

29أهـ/031 -r Ar)والاسرائيلماثالروابةعلىالتفسيريمنهجهفىاعتمدالذىم

منالسندإلىبالاي!يرجعيوفقلمإذاثمالظاهركط،معناهاعلىالآيةوتفعمثروالنقل

كانواق،الشعرإلىالرجوعكثرهنغسبرهفىيلاحظكنلثا،والتايعينوالصحابةالرسول

عارضوفد4والنقلالروايةعلىالأعتمادفيمذهبهبذلكيطرحاللغويةبالمسائلاهتمامه

للمجاز.للجوئهموخاصةالراى،اهلعصرهفييملالونكانو!حث،بشدةالحعزلة

الرسولصحابةعلىالمؤسسالعلمهوالنقلىللنفس!رالطبركطلضعهمبدأوأول

فىالأمةإجماعذلكجانبوإلىالمئسلم!ل،التوارثيؤيدهاالتىوالراويةويابعيهم،

أنيجوزلاالذى،للفظالظاهرالمعنىمراعاةايأولىالمرتبةفيينبغيولكن.التفسير

أخرىخاصةأسباباوالقرآنمنأخرىمواضعهناكيكونأنإلاالتفسلر،عنهبتحول

أدوالالأخصوعلىالسلفأفوالهىايأخرىالأسبابوهذهأخر،تفسمرأتقتضى

2.الإسميةالأمهوعلمأءالفابعيناى6وايايمةالصحابة

المراجحأوثقعتدهفهو،العربياللغوىيالاستعمالالطبركلايعئدالنتلجانبوإل!

الشعرمنللاثمواهداستخدامهبكثرهالطمرييضيزوفدطها،المشكوكالعباراتتفسيرفي

يئناولالتىالنحويةالاستقصاءاثجانبإلىهذا،عباسابننلكفيمتتبعااالقديمالعربي

النحومدارسفيالمدإركلمختلفينعأاللغويهالظواهربحثالئالصيلوجهعلىفبها

3.قدوهاحقويفديرهالمعرفثهاالمصالرأقدمسكتابهيعدالئىوالكوف!ة،البصريه

-41،2432.صىالاسلامفعر:اميناحمد

.11صا.الأسلاميةالئنسيرمذاهب:جولثثعم!وجنش!

.212213،!ا.جالننحيرالذهس:حسقصحمد
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بعضفييظهركانفقدللئفس!ر،واللغهللدقلإلاييجالمالطبركطانيعنىلأهذا

يخلفهام!هوهليالصالهالعبخلقصسالةففىالئفسيرهفيالرأىلاستعمال!لهالأحيان

العبدأنيرىانهاسئحياهعلىالطبرىبظهر3لربدماعليهاثهيقضىمجلهرانهأو

يويدهالذىالصالحللعطوالنوفيقاللطفحانبلهواي!،واختيارحربةعنأفحالهيختار

عليهااخللفالئىالأيةفىوكنلكللعباد.اخذلأنهأيقإضلسومنمحنارأ،حراالعبد

يذاةبلفانوابقاونمينواأييطهتمغفتقغفولةالف!يذانتهوذ"ؤقاتلتيالمفسرينمنالكثير

القدرة،اوالنعمةتعنىفاليداللغوكط،الاسنعمالإلىاليعصرجعهفقد1211قبشوطتاب

علىبيدهخصيصاخلفهوايذ،بيدهآدمخلقاللهأنيفلدالآيةانالنقلأصحابورأى

اى:،همبسوطتان"يداهفمعنى4مجاز!اهناالمعنىأنرا!امناما،الخلقبفيهخلاف

3.الرأىهذاالطلر!ماايتعوقد.ممسوطدانايثهرحمتا

أتإككيا!

أصحالأمنهجهيتبعونمنعلىويطلق،والفباسوالاجنهادالاعثقادعلىالرأىيطلق

الربلكلامالمفسرمعرفةبعدبالاجتهادالقرأنيقسيرعنعالارةبالرأى!التفسيرأى.Jأ

بالشرفلكقىواستعانحهدلألتها،ووجوهالعوبلةللكفاظومعرفتهالفولفىومناحيهم

ضنلالاخعثواقذالفهشييل!غنؤصنلواكقروااثلناءلأ.ئقولالىالآيةينسيرفيالطبرىيعولحيثا-

جورأالطريقفصدعنجلروالدبعنىبعبدأضلالأضلواانمأ:.الطبرىيتولY،16النصاءسورة.نجحعذا

أيكدينعنإخطاههمعنهاوضعمالمححةعنبجورهمثناؤهحلبعنىوإنماالمححةكاوزالواشديدأ،

بهبعثعماوصد(وسلمعلطأيله)صلىمحمدرسلةححدهنبتولرمملأ،يهويعتلعباد+ارتضاهالذى

فيذمبعيدأ،ضلالأانبياءهبهابتحثالذىادلهثقهوالذىالدينش!هبضلفقدمنهقبلمنالملةص

انبنلكيحنىاة68الأية"طرلتايقف!ففغؤلانغغييغيزالثةيئنننمؤظنئواكتزواائنيناق.القاليةالآية

عنليعفوايلهيكنلم:يعنىلم،ليننرال!يكنلمهنهمعلمعلىبايكوكفروامححدرسالهجحدواالنين

الذىالطرقمنلطريقموففهمهولاءليهدىايكبكنولمطربعأ،ليهديهمولاعليهاعقوبتهمبتركهفنوبهم

اللين.عنالطرلقينكركنىوإتماحضطررشيسلكواحتىفلكعنيخلنهمولكنهاللد،ثواببهينالون

جأمعالطبركط:نفعميرالكفر.وهوثهنمطريقإلىعنهيخنلهمولكنللإسلامليوفقهمبكنلمالكلامومعنى

صى!..جمصرالمحارت..درشاكرمحمدواحمدشاكرمحمدمحموديحفيق.القرأنأىناوبلعنالبيان

.،اا0-41

.6(لآيةإالمائدةةسور2-

سسكايلدخعرانبنونمفلولةاللهيدإسرالخهبنىمناليهود.وفالتالأيةهدهفىالطرىوبقول-و

الدأس!اءلأنالعطا،والمعنىيالكرم"اليد+ذكر.ئمالىوصفوإلما.عليهمالاتساععنمصوسوعطاؤ.

تنسير.وكرمبحودوصنوهبذابعضموصففيالناس!اسثعمالفجرىبأيلبهمهاينالبصروفهموبنل

.،15"051!.ا.ج.الطمرى
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ويخرالقر(نأياثمنوالمنسوخيالناسخوهعرفنهالنزول(سبابعلىووفوفهالجاهلى

قولانهراوابايراىالتفسيرعارضواومنالمصمر؟.إل!يهايحتاجالئىالألواتمننلثه

ما(صاببانهيتينعلىليسبالراىالمفسرلأنعنهمنهىهوفلنلكعلم،بغبراللهعلى

مننصعالظنبأنالراىأصحابورد2،بالظنيقولأنهالأهروعاليةئعايياللهاراد

إلىولسدللرا.فطعيدليلإلىلاس!مادهكاففالظنالرأجح،الطرفيدراكهوإذ،العلم

:فال3تجدلمفا!ئال:هاللهيهكتابلقاةتحكم)يماليمنإل!بعثهحينلمعاذاللهرسولفول

عليهايد)صلىإللهرسولفضرببرايياجتهد:قالتحدألمفإن:ظل،ادلهوسولبسنة

ايله(3.رسوليرضىلماايلهرسولرسولوفىالذىدلهالحمد:وقالهصلارهفيوسلم(

انمانئزأنيتدئزودظأفلا"يعالىقالولنلكشىء،كليبينولمماتالرسولانرأواكما

اوئوويخيتذثؤآيأيهبيئثروامتارلةالبكأنزلناة.كئافيئحاليوقوله"ا.أففادةقافنويباعتى

ائبيننغبنة!نغالأنرآوييؤإتىالرشئولإتىزثوةو-نؤ"ونوله..اكبايب

منهالأحكامواس!لباطالعرآنقيبالنظوولعبدنااللدبر،علىادلهحثناوبذلك6.يتمذننبطدئة

واستدلوا.الأحكامهنكثيرلئعطلولولاهمفتوحأزفىماالأجتهادباببأنايضأواس!دلوا

النبىدعاءوكنلكالنلي.منيسصعو!لم!ماالقرآنتفمميرفيالصحابةباخ!لافأيضأ

التاوبلكانفلوالتاويل(7.وعلمهالدينفي!قهه)اللهمللعبأس(وسلمعليهايئه)صلى

هوالئاويلوهذاالدعاءلهذافاثدةهناككانلما،كالئدزيلوالنفلالسماععلىمفصورأ

والاجتهاد.الرأى

للتفسيرالشعرإلىبرجوعهاشتمرالذىعباسابنهوالمنهجهذانهجمنوا!ل

شىءيعاجم.إذامقولئهعلىاعمادأوذلكالتفسير،فياللغوىالأستعمالعلىوالاعتماد

فىاللغويةالطريقةنفىمنأولفكان3.عربيالضمعرفإنالشعرفيفانظرواالقرأنمن

8.القرأننفسبر

.462ص.جا+والمشمرونالثشير:ايذهبىحعمينمحمد-ا

247.صصاج..والحن!ردنالنشر:الذميحسبنمحمد-2

باب3.جا.569طا.العلبي.الهاليمصطفىمطبحةايبافي.عبدفوادهحمد:تحقيقاللرمذى:سنن-3

616.!.يقضىكيفالقاض!فيجاءماباباياحكام.

.42الأيةسد:سوره-

92.الأيةصر،.حممورةر

83.الأيةاللعما،:سورة-لم

33.!.اج.انالضياحكامالعلمع:الفرطبي-7

لأ.756،-.جا.السرونوالنض!ر:الذبيحسمنسد-إ
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البرهالةعلىالمتكلمونفاعثمدبالراى،للئفسيرمرنجعاليكون؟الكلامعلمانضمثم

وقدالقرأيي،للنصالنفدسهاموحهوامنومخاطبةالمنطقبةاالعقلبةيايادلةا،ييانصكلى

القرأنأسلربمنفبدلأ!الدظر،الحم!دإيرةفيالآياثفيللنطر،العصرهد!افىكثروا

حدوثلائباتطريقتموضعو!"ؤايازضبىالشضاؤايفقاطبيئفذالئ!.افىقولهنحوفي

جمعواالنرضولهذا،اللهإثباثإلىيصلواانإل!بنفسهحدرئهعلىالدليلوإقامةالعالم

الأولييتخالفأنهايظهرالتىوالأياتايثهجسميةإوالحبريظهرالنىالمتشابهاتالآيات

الحبر،علىيتلالئىالآياتأر"لو!مخنارالانسانالتإلىالبحثبهمأذىفإدأها.!أوكو

وتدلذلكيخالفالئىالآياتأوثواوالمكانالجهةعنمنزهاللهأنإلىالبحثادلىوإذا

ما.مكانفيوجودهعلى

الاث!رعيةالمساذلبعضلحسمالعثليالكلامعلمإلىبحاجهالعباسيونالخلفاءوكان

فهممجالويسلاخلواالننفيذدأئزةمنولبخرجواالفق!هاء.فولىالنحوهذاعلىليرئفعوا

المدارسامواحهةفيالمعتزلةعقلانيةبهانثماشكبد6هذاوكانويعسيره.القانون

للدولةرسميأمذهبأالمعتزلةمذهبيفرضالمامونجعلماوهوالنقليثيه،السندةالفقهبه

2.الهجرىالثالثالقرنمطلعفيالعباسية

التفسيرمنهجأسس!ونيلخصبالرأىالئفسالرأهلهمالح!نذلكفيالمعتزلةوكان

يلى:فيمابالرأى(المفسير)أىالأعتزالي

لمحلمواالهمفىالمسلمينفحسفهعنالصعمزلهاخللفاللراني!:الحججعلىالاعدماد-ا

التعديمالنال!علىالعفلبقدمونفهم.الكريمالقرأنبهاأيىالتىللحججكثمراتكضاياهم

بش!دالإنسانقو.وحججهالفلمعطياتمعيتفقبماالنصظاهرياويلييىجبالذى

الالرأنحججففسروا،والعقلالثرأنلمهيشهدالرسولبهنطقوماالفرأنحججلنواطق

يستطيعلامنيألفحلبومرأنالمئالسبيلعلىبنكرالذىالعهدحججضوءعلى

103.إكرأوثبرلونمافلههاللخول

بصحولا4اللاهوتاوالربوبمةعلماوالربعلمحرفياهو)اليثولوجحا(بالفرنسيةعليهيطلق:الكلامعلما-

حس!لفاعى-امتداحهوالكلامفحلمالسيحيهبالمشىالريوبيةلعلمصاويأببساطةالكلامعلمنعتبرأد

ولحا.وبيانهالوحىبهجاءالذىاللاموسعناللفاعبهةالضروربةالمعدتكليعبئجارد!ي-.لتعبير

كبيرأمكأناينسحونكالواأنهمهذاعننحمفقدالفتهية،المعراسمنملرسةإلىعادةينئمونالمتكلمونكان

المدارسبينالاختلاساتمنحيوبئهالكلامعلماستمدولتد.اجنهلدائهمفيال!نطثيالتنكمروللتياس

.125ص.الوس!الححرفلسفةليبرا:دىألان.الفرقبي!أيحشاحناثو

.21.صىهالوسيطالعصرفلصفةليرا:دفىلم+الان

03-5.36.اج.الئوح!دوالصلرسانل:عمارةمعمد-ك
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العقلاهعليهأحمعماوالأصل.للمحكمبالنسبةعكالفروالمثائمابهوايمتشابه:المحكم2-

ئةيخفن"ؤتنمنحألىبقولهالثوحعدعلىيللماالمحكمةالآياثمنفمثلا.فبهبخنلفواولم

إتىنأضيزةيؤقئل!"ؤجوةالم!ئ!مابهةالآياتومن.2.ءلفميو"تيكمثف!"1اخذكفؤا

تدزكةلأ"نباليقولهوهوالمحكمإلىردهايجبمشابهةأيةوهى"3ناظزةزئقا

الدجوهانللاطةالمضولفالتاويل+".الخبيزالفطيصؤفؤا!ابضنازئيزكؤفؤايابضناز

.منتظرةربهائوابإلىناعمةمشرفةناضرةيثونبومئذ

أذانجغوفييالقفوةأناكنةففوييمعلىنجفنناأئايعالى!ولهصل:بالسباقالآياتتهفسبر3

وينعلقونالمجبرةبهايحنجالئى"6ايذاإدأيفنذواففنالفذىإلىيذغفمؤإلمظوفزا

الصشركونقالهلماحكايةانهاعلىيفسرأنيجبالآيةفهذهالمعئزلةلدى(مابظاهرها.

ضؤإتيةتذغونامفاأجمنةلمحيلمحفوبنا+ؤفائو!لسانهمعلىيقولالتىالآيةفىانفسهمعن

المعلزلةاسئعملثوكنلك33.غاملونإننافاغعلجخايثوتيقلطبينياؤمنؤفرآذآننا

08الأياتللفسيروملالممايهالنزولأسباب

المواضعفيحصونالقرآنأياثاسمقراءطربقعنوذلكالمصطلحاث:صمنىتحديد2-

بالاسمخدامايئاالاسدشهادمعمعناها،ويحديد،المصطلحاتهذهفيهاوردثالتى

.9الائمعروشواهدالمصطلحاتلهذهللعربالبلبغهاللغوبة

القطنمل!للصناعاتالأوليةالموادخلقادلهانئل:المحسوسبالواقعالاستسهاد3-

منفيحولونهافي!الممركبةوالقدرةالاسلطاعةالناسفيجعليم،والحديبوالصوف

..االحثفعلوامنفهموفصورودورمصنوعا!مننرىماإلىأوليةمواد

جدلياسلوبوهوبه،الرضاعليهمبصعبشنبعأموقفأالخصومإلزاموهو:الإلزام4-

الذاثسبصفونبالجبويالولونمنانمل!يقولونفيماالنظريعبدونالخصوميجعل

.4الأيه:الاخلاصسورها-

.11الأيةكما:الئمور-سورة

.22الأبةالفبامهتحمسورة4

،301لآيةا:لانعاماةسور-

33.ص.ا.جالتوحبدوالحدللىسائل:عملرة-محمد

57.ةالآي:الكيسورةل!-

الألةه.ء..-7 ء.لصل!سوره

37هـ5.أحوالتوحيد:العئل.رسانلةعمارة-هحمد - r

38.93-!.السابقالرثع-

،3101-!ةالم!ابق-العرجع)11
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فعلإلاوسعهم!ييكنلمالحصاهإنلقولواانايضاويلزصهمالصفاث،باقحالالهية

.\المحاصى

العقلامأمالطريقفحهافيالععترلةمئلفوقةالاسلاميالئادبخيشهدلمةالعقل

ماكلأوكواالعقلطريقوعن.الطبيعةوراءمافيحنىإطاموركلفيليبحث

ماإلىشملمنقطةكلكانتحبث،منطقيئسلسلفىعنائدهمفويثواهبأدئهمهلخالف

معتوافقإذاالصعميرةهذهفىصعهميسيروالنقلالنتانبم.منخوتاىلونيليها

العقك،يقوهمامعثئوافقلاالتىالمتشابهةالعرأددةالأياتامافقط،العفلىالبرهان

مااما،العئليالمبدابخالفكاقإذاالعتللتاويليخضعالحليثوكدنلكياويلها.فيتم

النظرطريقعنكنلكيشاء2.جمفماالعفللإعمالمفلوحفالمجالنصىفيهييردلا

مذطهم.يؤبدالقرآنمنبمواضعيأتونكيفيعرفونكانواالعقلى

يعنىلاهذاولكن،مذهبهممعنتمقلاالئىا!احاثبئابعضالمعلزلةأنكرتوقد

صحةعلىواستشه!واالنع!3،علىللعقلنفثيمهميعنىبلتمامأ،يلحدلثرفضهم

أكبل،له:-فتالالعد،الثرخلقما+(ول(وسلمعليهاي!ه)صلىايلهر!مولبحليثفلك

خلقأخلقثماوحدىوعزي!وجلا:عراللهلهقالئمفألبر،ألبرقد:ثمفاقيط

ه."أعا!وبكأييبربكاعطىوبكآخذبكمنك،أكرم

(دلةفىللتظرمرسلينانفسهمايأنبياءمنجعلوا(نإل!بهمالعفلووصل

ظهورفبلدورهبؤدىأنيجبالذىالعقلعمليتممونفألرسل.والأستديلالعل

42.43-والتوحيد.صىالصلرسائلعملرة:-محمدا

!352+،الشمبر.مذاهب:الذهبيحصبن-مححد2

فيبالحدبثيممتشهدونمنمالكئيرككو!دله،سددلاالذكطالضحيفالحديثعلىففطالمحئزلةر-اعترص

الئةانئزداأئنواائنايفانا"الأحزالطسرهمن42()41،!شنلثسير.فيالزمخثمريمثلتنلسيرهم

يفولحيث.وسلمعليهايفصلىالدالرسولبأحاليثمس!م!هدأ.ؤاصووئكزةؤشجؤ.كفزاد!زا

اهله،هووماوالتكبيروالتهليلوالئحميدالئقديسمنالل!اءبضروبعلبهال!واالؤالزمخشرى:+انكروا

كلفمعلىايلهنكر:وسلمعليهايلهصلىا*رسولهق!الأوفاتكالةفىاىراصيلأ()بكرةنلدوأكثردا

حولولااكبرواللهالدإلاإلهولألددالحمداللهسبحاننجولواتئادةوعن.مسلمكلكلبفيوروى.مسلم

عنالكشاتالزمخثمرى:....+والجنبالطاهريقدلهاكلماتهذ.مجاهد:وعنهالعظيمالعلىبايلهإلاكلوةولا

هـ3.جاهـ.41،.اط.الاسلامىالاعحممكنب.الئاويلوجوهليأطهلاوفىوعونالممزيلحقائق

حديثسنعيمولىامامةأبيحديثصالأوسطالمحعمفى.ممجمهفيالطمرانيالعحيثهذالى-(خرج

ضصانن.ب!سنايىعانئ!ة
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طريىعنالكفرمنمعصومآكانالوحىلتلقىالنبىاختيارشمأنفقبل،الرسل

.أالحفل

الخرافبةالتصوراينهمحاربةوهوالمعزلةلدىللعفلآخودو!هناككأنوكدلك

2.الدينفبمقدمهارسخثالئىللطببعةالمن!اقضة

الآداتوخاصةالثشبيه،علىالدالةالآيا!لتفسيرالمعئزلةسابيلهوالمجازكا!6-المجاز:

علىالتىالتصوراثوكنلك،والسمعالبصرمثل،الإلهيةبالذاتبشريةصفاتيتحقالئى

3.الأتسانيهالا!أدةحريهخلف

لافهم،القرانوجوهنظريةهىللتفسيرالمعزلةوضعتهاالثىالأسسأهممنوكا!

منمحاولاتالقرآنيةالئصوصلقثمهـاالتىلقضايادنبصعونالمفسيرفىواحدبوحهيرضون

هذهصالأخرىاوالواحدةوأر.ممكنةصكيرم!هاواحدةعدبمكنلاأنهيرونالحل

ايله."لكلامالحقيقيالمعنئسنطابقالمحاولات

بمثامظاهرهايليقلاالتىالقرآنيهالآياتتفسيرفييظهرايمبدأهذاوكان:اللغوكيالمبدا9-

اللفظفيمشت!أيرونهالذىالمعدىإبطال(ولافيحاولونيشبيه،علىلحتوىأوافوهبه

مذهبهممعويتفقالاشتباههذاينيلاللغة!!موجودمعنىاللفظلهذايلئتونثم6القرأني

علىالدالةالأياثيحملونالمعتزلةعلماءكانفقد.والشعراللغةباستخداماتمسنشهدلن

الاس!شهادمعالتشبيهعنوابعدأليقيأويلاتبعلىالالاية،بالذاسلاليقلاالئىاوالئشبيه،

القةضمأائحسذ+ايندالولظاهرييرضيهملافمثلا،الشعرصاللغوبهبالأدلةذلكعلئ

كئرةدلكعلىالمعئزلةمبعثكانوربما.ا87!.الاسلاميالتنسيرمداهبجولشسجر:اجنش!ا-

وست،الأمرنلكعلىتحثأيةوأربعودتتسعجاعتح!ث،والنعقلالعقلعلىتحصالثىالئرآليةالآيات

النكروصالعقلبسفىالنهىعنتتحدثانرأيتان،الألسان،جوهرعقلبسمنى)اللص(ء!تتحثأيهعشرة

+التدبر+وعك4موضماعفعرينفىوالئعقلالعتلبمعمىوالئفقهالفتهوصموضعأ،عشريمانيهفيوالئففر

والعقلللفقهكاداةالقلبوعنآية،سشرةيممعفى.الحكصةوعن،اياتسبعفىالاعتباروعنآياتأربعفي

والتعلمالعلمع!يتحلثالقرأنقىآيةثمانمائةمناكثرإلىلالاضافةموضعأ،،للاثيناثنمكومانةفي

والعلماء.

.162صص:السالق7-المرجع

لقدبلالتش!يه،علىالدهالةللعباراثالمحازىالتفمميرإلىالطريقشقوامنطموحدهمالسزلةبكنولما-

قضلرلكناالماميوجههمهدايكونأندرنلكن،الأسلوبهذاإلىحهلوصالحديثعلماءبي!اثد

المرجعالتائعبيه.علىالدالةالترأنيةالآياتدائرةجميعتستوعبالطريتةهذهاجحلوانضشينححرالمعمزلة

.1431هـ33:السابق

.138صى-:السالقالمرثع-

ro,1.صوالممسرو!الئفسبر:الذهبىحسب!-هحمد9
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منس:ايضأبحملئخليل"لفظانعلىيدلزهير،الحربيللمثطعربيئاهنافدجدرن2يخطلإه

الوسايدمنيعدبالرأىاالقرأنتفسيرلفرض،ايدلالةفيالتحويرهذاصدان30المحتاج

الايجاه.ليذامملدأكبرالزمخشوكلاوكان.اليالاعزللتفسبرالمساعدةالك!ثبرة

.25Iالأية:النساهسورةا-

سالةبومحليلاتاهواق:ايليثيتول-2

Iصى 3 k"

122

ثوللتسهير:اثلتس:حرمولامالىعائ!طلايفول
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ذو
طويلةلمقدمةيقميرهداسئهل،صفحةوسئينمايةفيالئكوينلسفرلعسيرسعديابقع

بؤيدما،الثىوالمذاهبوأراءهالتفعميرفىممهجهفيهايشماصفحةوعائمرينخمسعنئزبد

للعملالئقديميتمكانحيثالعسلمينهعلماءعندمئبعأكانالتفسيرلأعمالالثقدبموهذا

يداواالفبنأليهودالعلماءاولسعدباويعداالتفسير.فىمنهجهفيهايشرحطويلةبعقدحة

مدارهاعلىيجرىالئىالأسمرفلهايشرحطويبلةبمقدماث،المسلمينبعلماءيأثرأ،اعمالهم

والطرفماالأهدإفالمقدمةتلكفيويق!مشحريأ،املغويأاميقسيريأعملأأكانسواءعمله

العمل.2فيلنفسهوضسهاالتىالأهدافللكبهاسيحفقال!ثى

مدارعليهايجريانيجبالتىالعامةالأسسالمقدمةهذهفيسعدياحددوقد

وهى:،التفسيريمنهحطفىمفسركليتبع!اانيحبعامةأسسئلاثةفىولخصهاالئفسدر،

العقلا-

الكناب2-

النفل3-

وشرقهالنظاموصفيعدوأمأأماكنها،فيالآياتهذهشرحنامأإوعلىسعديا:بقول

كواعدهاوعلىالكئابهذاامريجرىمدارهاعلىالتىوالأقطالاالقوانيننثكرأنفبجب

عبادهعلىايثرحجةجميعهوليسوجئلئهمنزلئهشرفمعأنهعلىوقفثإنيوأفول.يفوم

هذاقبلمقدمأحدمصاالعلممنآخرانأصلانعلينالهبلخطمته،فىلهالمنصوبهدايةولا

الفكور)الأفكار!جميعمنالمكونالعقليالعلمفهوفبلهالمقدمفأما.بعدهمؤخروالأخرالكناب

ايذهرسلمنالمأيؤرالعلمفهوبعدهالذىوأمابمالأسوء،ضهاالظاهرالآلاتعنالعملبمه

المعقولالعلمأعدىموادهالثلاثفهذهالصادقة.الأخباربأعلامنقلهالمصدقوأنببائه

.."3للناطقلنيئمباجتماعهاوالمنقولوالمنصوص

وهى:،التفسيركللمنهجهالترليبهذاسعدياوضعهاالتىالتاليةالأصلةوتوضع

أنالبديهيفمنيحدثلموإذاالشاهد،أوالحسمحطياثبوافقأنيجبالقولأنا-

المحصموحابيناللوفلواالتفسيريحاولانويجبإضمار،العولفىأننعرف

لفظةئركنا*فإنسعديايفولحي"اكلأم"حواءأنالتوراهفيوردفإذاوالشاهد،

يتسير،ليوالطبركليالكشاففىوالزصف!ريالكبيرالتفسيركتلبلىالرا!ىتنسيرشمكانظرا-

والن!يين.البمانليوالعاحظالؤأنم!مابهفيالحملرعمدوالتاضى

11،35أ.لاحلاك!أ667لا5د6لاأ116"036631136للا؟لا+6إل!،56+6216لأث!؟6-ز

51!التكو!:لسفدسيامعمة-

2(.)3:.افلوين:حممى
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يكونانيوحهبن!لكإذ،المحسوسكابرناالعموممنمائمهورهاعلىحىكل

المحعموسلمحدمعحيللأئكنلمفلماحو.بسالحيوانوسانروالحماروالئورا!اسد

الشاهد".اافقييىمابهاصضمرةكلمةالبسوقفياناعئقادنا

علىليسالقولانبالضرورةيعنىفنلك،العقليخالفماالفقوةفييوج!كانإذا

فالععنى2أكلةنارإلهندالرلبط"اقالتوراةفالتفإذامحازكطهالقولولكنالحقيقة

ومحتاجةوضيرةمحلئةناركليانيفضىالعقللأنالعع!،يأباهللجملةالظاهري

منالقولأناثراريحبوهناهذا،كلعليهيجوزلاالخالىولكناالتغييرتحتحل

03المعقولالمكئوبيوافىحتىالصجازفبيل

أننعرفهاإلهكمالردطيجربوا+لاالربيقولفعندماالمتمئيابه،إلىالمحكمرد2-

المعنى.بهذايفيدلاالذىالدوراةف!المحكمإلىرد"يجبمدشابهفولهذا

طبخيحرمأنهالتوراهفيجاءفثداالنقلوأيارالمكتوبب!نالتوف!قمحاولة3-

لبنمعلحمكلأكلحرمتوالمشنا+"الدالمودالنقلآيارولكنأمه"6بلبنجدى

تققحتىالأراءتجميععلىالعصليجبفهنماشاهدوهـا،صشاهدةأولدليلودلك

07النقلآيارراىمعالئورإةفقرة

لجوءهيعنىفهذاالتفسيريةمنظومتهلبناهسلمهاولفىالعقلوضعقدسعدياداموما

بالجانبيتسكأأكثرهمهمبالتأويلبالقيامئمسكأالمذسرينفأكثر،الناويلإلىأكبربشكل

بدورللصمليسمحونلاالنبنهمالتاويلإلىلجوءأالعنكرينافلفإنوبالتالى،العقلي

.8واضح

18.!.النكوينسنرلننسيرسعلبامندمة-

)،:24(.الئثلية:سفر-

هـ18.:الئكوينسفرلتنسيرسعليامتلمة-3

)6:16(.التمتية:سمر-

.518:النكوبنسنرلئفسيرسعدياشمة-و

.(1032!)ةجالخروسفر-

هـ18الئكوبن:سفراضفسيرسعيامتعمة-7

.أج.8691.بيروث.العرييالإيماءمح!د.العربيةالفلسمفيةالموسوعة.تاويلمادة:العراقى-عاطفإ

إلىالرموحهوبايهللتاويلهـ(36،)355-المعتزليالمرنضىالشريفتعريفذلكويؤكد802.صى

اللهعنورد"لبذايثولوالحقاللصبينالمطاشةحصولبهيإذعليها.اللصظاهروحملايعنولإدله

ماعلىوصلهظاهرلهكلنانظاكلهعنصرلهوثميالحقولأللةعليهيلتمايحالفظاهرهكلامئعالى

الاحهارظاهرهاالتضىئمالىايلىكئالهامنكئيرةظواهرعنرحمنارل!ذاويطابفعا.العفلبةلأدلةايوالق
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كتبفيالعالوتالتقسيمحمببقسمهنجدهالثفسرإلىسعديابدخلعددما3

عنوانكليختيندرجموضوعاتإلىتقسيحهيعحيث،التكوينسفريتسيرفياالحدرائيم

الرئبممةالفكرةالعنوينهذاويعمبرالعنوين،هذاحوليتورالتىالأصحاحاتصمجموعة

بربدالتىالثوراتيةوالفقرةالاصحاحذكرفىالتفليدىنظامهميتبعاندونودلكلها،

يقع!يرها.فى!ايهبسرديميفسيرها

للأ+63لروففأجاعتالموضوعاتمنعددأالنكوبنلسفرسعديانفسيرشملولقد

التالى:النحوعلىوفللا،الإصحاحاثللكيتافشهاالئىللقضية

سفرفيالخلققصةبهاتبدأالنىالأولىالكلمةوهىالبدء/3في3:76؟*د!اا-

منالأولىالع!ئةالإصمحاحاتفىالئكوينسفوفىالخلققصةونالع.التكوين

:6(.1)السفر

منإصحاحاتخمصمةف!تفعالتىنوحلقصةيفسيرألنايقدموفيه"نوح"!أ+:2-

1(.1)6:النكولنسفر

الربأمرلموضوعتفسيرهبهايبداالتىاياوليالعبارةوهىاذهبه11؟6:؟36-

خمسةويشمل.وئمعبههوبالهجرةوأمره،حرانمنبالخروجلأيراهبم

:17(.أ)2حماإصحاحات

هذافيالتفسيرويشمللأبراهيماالربظهورفصةدفسروفيه!يدراءى":1،6*4-

:22(.ا)8إصحاحأتأربعةالموضع

اليهودىللشبأمأياعتبارهاسارةحياةقصهويننأولسارة5حباةل!3:66؟56-

؟(.)23:همنإصحاحاتيلاثةويشثملبموتهأ.وييتهى

82الإصحاححتى25الاصحاحمن7إسحاقنسل1وهذا77ا:لأ6أش61+أالأ؟66-

تفسيرهعندالتكوينسفريشملهاالنىللموضوعاتيفع!برهفيسعديايوقفوقد

المدراشيمكئتفيوردتالتىالحوضوعاتبأقىاما،إسحاقنسللموضوع

الآيتة:الموضوعاتوهى،اليتكوينلسفريقسيرهفطسعدياعندتردفلمالأخرى

.1'الإصحاحإلى92الإصحاحمن"يعقوبفخرجلألأ:66ا-

36.الإصحاححئى32الأصحاحمنيعفوب؟وارسل5ل!؟+:261-

.04الاصحاحإيى6rالاصحاحمن"يعقوب"وسكنل!+:361-

الفضلالوصحمدنعيقالقلاند.ودرعلررالنواند:المرتضىامالىيعال!+عليهيحوز،مااووالثائمبيه

.02.صص2.ج.ا59،.اط.الحلبيالبابىعبسي.العربيةالكتبإحيا،دلر.إبرامع

أ".7ا6366أه!3ألالأ6؟)+311660ء63669+.ول"637"للا063للا؟66؟لا6فلا6636:انظر-ا

.او؟+!.67ول166
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.44الاصحاححتى41الأصحاحمنوبوسف"فرعون"حلم3.!7اأ،+!4-

47.الاصحاححئى44الاصحاحمن(وأخوته)يوسفيموذا".دتقدم61،ئلا:5-

.05الاصحاححثى45الاصحاحمنمويه"حتىيبعقوبوعاشأ+3،:6-

العامالشكلعل!بالحفاظناحبةمنليئعسكلسعديامناسبةالطريقةهذهكالتوقد

الئفاسمرامناهبمديأخرىناحيةمنالتجديدرايةوليحملاللقليديةااليهوديهالتفعميرلكتب

الحركةعنشينأيعرتلااللههوليةالمعابدلجلرانحبيدمأسعدياقبلظلالذىاليهودى!إلفكر

المعابد.هذهخارجتدورالئىالصاخبةالئقافية

ثم،طرحهويريديعلمعهالذىالنظرىالمبدأعرضمنسعدياالتقسيمهذامكنفقد

،المبداهذامعلتئوافىثاوييهافى!ييد(المبدأ.هذائؤيدالتىالقديمالعهدمنيالفقراوريايى

المبادهـابعضيضعكانتحيثنفعمبرها،فيالمعنزلةيئننهمبدأأولقبلمنذكرناكمادهذا

نوافقالئىالآلاثلأيجادالكريمالفرانفىبحثهايجرىيثمعنها،الانفكاكمنمناصىلاالتى

النظر!ا.المبدأللقافقيأويلهافيفيبداونالمذهبهذايوافقلاالتىالأياثأمأ.المذهبهذا

حكماءبنفاسحرعلقتهفىمتناقضأشموكر،يقسيرهمحئقبممهادةسعديا،كانوقد

ميزولت!لك،اخرىجهةمنوتفسيرهافكارهفيعنها!يلقعدحهةمنعنهايدافعفهوالمشتا

أنيجبالالليمللعهدمفسركلانعلىيؤكدمر!فنراهالتنسيربة،أعمالهمعطمالازدواجهذا

351...توراشطا:سفرلتفسيرماللمتهفىطءكماالمشنا،حكماءلآرا!ووفيأأمينأيكون

قولكليماسإليهاالنبيبنجصلهعقوليدورعلبهالحثوعليالموضوعالقطبهوموسى

نقلوتضمنهالأنمياءاثارحملئهمايئجاوزلأايضاعبارتهتكونوان.الكتبجميعفيمشكل

تحصيلكتابهفىفيقولالحم!يهالمعرفةمريتهفيالنتلانويؤكديعودئم.00011.السلف

وصلتطريىعلىإلبناوصولهاالفمريعةاصولاتصدرهافي...اكول:"السمسيةالائمرانع

التوراة!را!معالئلموديهالشرايعيمزجأنسعدياحاول!دالحمر...+2بطريىدقدمائناإلى

كانأنهكماالعقلانيههئفع!يرائهنوعبةمعيتوافقلالكنهرمزكطوعظيتفسيرىخطفي

معها+3يخلالفماكلثدرأ

.13-:التكوينلممفرسعلهالنفسبرتسوكرمفدمة-

.1،،13م!:السابقالمرثع-

الماثهالربهد(وصى-17(216:)الئكوينسفرفىالواردةالفئرات!مرواالمثملاحثماهفمئلأ-لم

موتأهنهاناكليدملألدهنهائاكلفلاوالف!رالضرممرلةشعرةوامااكلأ،تأكلال!ةشعرحميعسقانلأ

الثوا!عنبممؤالباييهلينسرماسدبااما4للانجعملناعطيثالثىالستللوصايارهزايياعلى+تموت

احدهما:ئولقفلكعلىفططبالأخرةسهوالذىوالشالىالثواليالتوراةلييائمرحلمثمفيتول:والعقالى

لأداايعتللىمغروسةلطك...لأنبالعفلعلمهانسنللالئىالأشياهشرحطركانوشثل)عالتهرسمعلى
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حيثالجاعونيم،فترهمنالئانىالنصففىسعدلاظهورهوالتناقضهذافيوالسبب

الومتنلكفياليهوديةالكلابأتاقنصرتبلقلم،اىفيهيعدولمأعلقفدالئنسيرمجالكان

ولكنعلد!ا،والتعل!قأدثوالإضافاتمنهاالآراءونجميعالمدرأشيمكئبفىالبحثعلى

أنبجسكانلذ!لكالصعارضة،والفرقالملحدينظهورمنهااليهوديةلوأحهأزماتظهرت

علىيعتمدالذىالمنهبمهوكانالمنهجوهذا4العقولتلكلجذبالئفسيرفيجلبدائحاهيظهر

كانالقديمالعهدئفاسبرفىالجاعونيممنهج!ا!تسوكر:يفوللذلكالأسلامية،التفسيرمناهج

يمكنولأومبهمةغامضةالحباعونيماقوال..وأنالمسلمينعندالتفسبريعلم!علاقةصلةله

!-"االعربيةالمصايرإلىالعودةخصمنإلافهعها

القديم،للعهدالسابفةالتفاسيرلرفضهمتفسيريةأعالأأيضأالفراءونكئبوقد

منهجهإلىيرجعسعديااختلافولكنإلاسلاميةاالتفاسيرمناهجفيأيضأضالئهمووجدوا

الترادثعنمعه،تناقضهرغمفقط،والدفاعالتمسكوبينالجديدالإسلاميالفكربينالتوفيقي

الئفمملرلمذاهباللجوءولاهلفبلالكنلمهذاولكن3.والمشناالتلمودفيالمنمل!اليهودي

لاالقديمالعهدأنإلثاتهوم!هالهثفكانبلجديد،منهجايتاحلمجردكانالاسلامى

يضلحكتابهوبلدله،الكتابةبانتهاءدورهانئهىكلابأليسوأنهالعصر،يفافةمعشناقض

الحالافى،والئفلمالئطورمجاراةعلىالقدرةاليهوديهمنحوذلكاالعلومكلدبهالعصو!لكل

الئئأييمعهدقيطويلةلفئرةاللراشسأدأنبعدالئفسيرفىالبشطمنهجإلىبالتفسيروعاد

03والأمورايبم

سعديادامومافالط،الئفسيرلمجردلاالتفسيرمنيحفيقهيرجىهدفهناكداموما

هوبالتاكيدسبكونالئفسيرفيمنهجهفإنللتفسير،قاعدةأولطالعقلوضعقدسابقأنكرناكمأ

هذاكانالهويلأالظالتاويلوافقفإذا.العقلعلىيعتمدالذىاللاويلولكنهاالتاويلضهج

وكنلك.العنلفىمغروسالقنلمغمنهببنكانواالهمعلمنااخاهفبنفنللما!لكعلىولدهعافبثد!اينا

،؟3لأء3ألهقالبلفلك،منبشىءواولأدهأدمبامرولم..،نلكمجرىيجريوماالظلمم!دالعقلياث

مقدمةالضل.إلىديهاحالهبالعقلعلمهالىيصلالذىوالائسءالطلإلاعلمهإلىطريقلادلكلأن

الأمرممنىتحملالتوراتيةالنترا!بانالمائمناحكماءتناسيرعنهناسعدباتغاضىفقدا+.7صصتسوكرت

العقليةالمعرفةأنيؤكدحتىونلكالئوراة،فىالآخرةلىالعزاءلذكرلملماذاالسؤالإلىوذهبلدنسانا

النروض.منفرض

الرابيتناسيركئابمفدمةهنالوسيطةاليهرديةالتناسيرفيالاسحعىالئاثيرئسوكر:مردحاىموسمها-

.6العن!الئاهرة.جأمعةالشرفبة.الدراسا!مركزهويد!ما.احمدد/:ئرجمة.الئكوينلسفرحهاعونسعديا

.18111صى300.2

.!لاء6159ي!6)+7ا13"ول:05،؟ول.لأ2-

.16لملاء.ك!.)ءث!6أث!!763ا)6.دللأث!ا)3-
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انحرأفهعدملضمالىوممابيرأسسذاتاويلأالماويلهذاكانلذلك؟.الصحيحالئفممبرهو

ضروركلطالتأويلأقسعدبابرىفمثلأ،الضرورةتقتضىعندماإليهويلجأالسلبمألئفسيرعن

الظاهرىالممنىكانفإذاتجسبم،فيهايردالئىالئورئيةالذقراثمئلالقممابابعضفي

.2الظاهرىالمعنىهذاالعقلييرفضعندماالندخلفيجبالئحممبمعلىييلللفئرة

فيحاولغامضأالئورئثةالففرةفيالمعنىيكونعندماالئأوبلإلىبلجأسعدياوكان

الئأويلفمدفالمقاصد.وإدراكوأصولاسبأبعلىمعتمدأالأصلإلىبلرجاعهعنهالكشف

يعصدوكذلك35.ونواياالمتكلمغاياتوإدرا&الكلاماسئردادبمدفالئصد،إدراكهووغابته

الآراءوبينالثديمالمهدفيالفعراتمعانيبينالئوفيقيحاولعندماالتأويلإلىسعدبا

واضحلدليلأحدهاوبرجحللفقوةأوجهعدةيرضعندحصاأووالمائمنا،الللصودفىالورادة

مراعأةمعيتمانيجبهذاوكلهذا،يمرالعقللأناوالسياقأواللغوممطإلاستعمالمل!

يفالتأويلعلىيعتمددائمأكأقأنهيعنىلاهذاولكنالصئطورة.والمكانالزمانحركة

لاواضحةالتورأتدةالفقرةدكونعندماالنقليالتفسيرمنهجعلىيعئمدايصأكانبل،منهجه

والمشناالئلمودمنلرأىيعرضكانعندماوكنلك6محددأخبرأيقدمأوايأويلإلىلحماج

عنه.الدفاععلىويعمل

المعتزلةمنهجهوسعلياإلىالحلننلكف!الئفسدريةالمناهج(لمحربكانتلنلك

أنرجحتوكد،تفسيرهمعلىالعقليالتاويلعلبواالذبنالمصامبنالحفسرينبعضومناهج

علىيعئمدونالذينالمفسرينبعضومناهجالتفسيرفيالاعتزاليالمنهجعلياعتمدسعدما

الحججعلىالمعتزلمةفاعئمأد،البدايةمنذوضعهاالتىأهدإفهلوإفقالذىالمنهجلأنه،العقل

للغةالمفقودةالمكانةةإعادفىهدفهليحققسعدلاهوىوافقالنظريهمذإهبهملناببدالقرآنيه

لكلوصلاحيتهوبلاغتهقدصميتهلإيئات،المكتوبالقدثمالعهدبنصالتفسيروربط،القديمالعهد

بينللئوفيقالمعثزلةاممتخلعنهالذىوالمتشابهالمحكممبداكنلكللعفل،وموافقتهالعصور

فقراتبينال!ماثضلحلسعثيااسنخدمهمبأدئهم،معيألئعأرضظاهرهايوحىالتىالآباث

لئفسيروالمجازوالمشنا.الللمودف!الوإردةالأراءوبينوبينها،وبعضبعضهاالقديمالعهد

إلىبالإضافةهذا.القديمالعهدفيأكثرهاوماالالهدهللذاتتجسيمبهايوجدالتىالفقرأت

الثكوين.سفرفقراتبعضلتفسيراللغةشواهدعلىالاعتمادفيهحاولالذىاللغو!طالمددأ

طا.مموريا..والتوزيعللداثمرالحواردارالمعئزلة.عندالدلالىانئاويلاممنراتيعية:سرحانهيثم-ا

"3ص2."؟.

المشة.0710!ك!.36163611.لا666+لأ3ثأا667بد6فى5"أ؟66663160لا160760"133-

،اا!ى.المحتزلةعدالدلالىالناويلانيعيةاسنرةسرصكهيئم-"
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ألمعشالهاياعئماالئأ:لأا

والمتشايهالمحكمهومقدمتهف!سعدباإلبهاأشارالنىالنأويهليةالأسسأوليعد

المعقولهىالقىالمؤمنينطاعةكمالالمعطياثالمعارفالثلاثةشرحافذلكسعديابقول

لمنسربدلاالئىهعارفالئلائةهذهعيوتشرحاسنوفبفدوإذا.والمنقولوالمكتوب

كتبسايرمع)التوراة(الئوريةتفسيركيفدةبتقدمهابتدعاقفارىعليهاالوفوفمنالتوراة

لاكلامكلوكانذكرها،المفدمالمعارفالثلاثةهذهمعانىأركانكانتلما:واقولالأنبياء

بمئلالتوراهوكانت،مبنيةهىالبنيةهذهعلىلغةكلإذ،والمتشابهالصحكمفيهيفعانمنبد

فبلهاالئىالمعلوماثوافقمابجعلأنلهامعبركلعلىوجب،اللغاتيإحدىنزلثإذذلك

منشابهأ"اأحدبهماخالفماكلويجعلالألفاظالمحكماتسبعدهاالنىLوالمنقولا

اتوفعصالمنشاله

ا!نهك!اللغه

صارفاسلحكمالشىءواحكمث،نفسهفىبحكمالذىوالمحكم،الشاركطالعحكم

لئنمنفصنمثيمأياتةأخكمحثكنالثالر":ئعال!هالويق،:وإسنحكمالأمرواحئكممحكمأ.

فصلثيم13والحراموالحكلوالئهيبايامرآيايهاحكمثالئرآنانيعنىفمذا"2.خبيرخكيبم

توحبدعلىالأدلةمنإليهيحتاجمابجمعوفصلتأحكم!آياتهانوالمعنىوالوعيد،بالوسكد

نجيفزطنافاوجلعزفولهدنلكعلىوالدليلهالإس!لامويئمرانعالأنبياءنبوةوتثببتالله

ا+شىءحمظان!تالب

له.التعرضمنيمنعالصلةوئيقأىمحكمشاء:يقال،أحكممنمنعولاسموالمحكم

منالظألملعنعوالحاكم،ومنعترددتيمعنىاحكمت:تفولالمنعاللغةفيأصلهوالمحكم

الأضطراب.منالفرسيتنعيانهااللحاموحكمه،الظلم

صطلاااضكمةعثال!ا

فهو7،المعتزلةعندالمحكماما60الحراموالحصوبيانوالنهىبالأهرأحكم!هماهو

هـ17.:الئكوبىسنرلنفسيرسعدبامقدمةا-

.االآبة.هود-سورة2

حكم.مادة:العربلسلن-و

حكم.مادة:العربلعملن28،الآية:ايانعامسورة-4

،9ا!.البلالحةاسا!:الزمخشرى؟-

.66-!هـ28.ج.هلنالبرةالزركشىا(-

أ.ج.ا119.ادقاهرة.النراثدلر!!!!!.محمدعلمانتعنبق.الفوالىضشالهتالعبارع!دالقاصى7

.أم!!
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يوصفلانعالىايلهلأنااحكمهمحكعألأنوالوعيد،والوءالنرائضوهوا،الناسخ

وفىنلك،فيكالمحكمالم!شابهلأنفتط،بهائكلمحيثسالمحكماثالأياتهذهأحكمبانه

صفةعلىجعلهبأنهبنلك:المراديكونانفعحبوصتهاجنسهإل!برجعماسانر

الحرادفلكإلايحتمللاوحهعلىنوقعهانهىالمرادفىنؤيئنالنىوالصفةمخصسصة،

بكونانالصفةبهذهبختصطمافيجبالعفلبشواهداوبالئعارف،او،اللفةاصلفي

و-لكهنشتبتاالثاسىيظفملااللة"الجق!قوله"2اخذالئهفؤفد:6تعالىقولهنحوونلكمحكحأا

3"يطلفرنانضسالثاس

ىأ،المعارضهمنالسالمبهالمعمولالمقبولالحديثشجمارةالمحدئينعندوهو

النسخيحممللاالذىاللفظهوالحننيةمنالأم!وليينعامةوعند.يضادهحبزياتلم

مئلعقلأ،التبليلبحتمللابأنذائهفيلمعنىيكونفدالنسخاحتمالانقطاعيغوالئبليل.

وقد،لعينهمحكمأصتا!بسمىالعالموحدوثوصفايهالصانعوجودعلىتللالتىالآبأت

."لغيرهمحكمأويايممى(وسلمعلبهايك)صلىالنبىبوفاةالوحييانقطاعيكون

إبيئبثيايه

أشاثماله!الة

كما.باببهايفمبههوماوشابههاياهاشبهوقدمنه،ش!هوفيهوشد+اشبهلهماالمتائمابه

.الطعوممخللفالمناظرمنفقأى5فئمثتايهأبه+ؤايؤا:الجنةئمروصففىتعالى!ال

الئس!كنعغيتحشهبشىهشىءوالةمنهامنرداته،فىالأصنهاليالراغبافدهالممكاينسخيهعمتععلا

ؤاأيهينيئ!نغ"فا:تعالىقلىيئه،بحكمالحكمارالةالك!تا!:ونسخ.الثميابوالشببالثسىوالظلالظل

وتيلالعبلد.قلوبعندحنالهااوبهاالعمللزيلمامعناهوقيل1(.60)البترةبثيتا"اؤحمابخيزناتثئمبقا

حكاهماعلىوالئحويلالتبديلبمحنىالسخويأتي..الكتاب"لع!ختقولهممنوننزلهنوجدهمامعناه

الرفعفهوةالاصطلاحفيالدسخأهأ1(..1.)النحلأيهشتانأأيةنجعكنا5ؤإذآ:تحالىلولهلهويشمدالزركشى

للمنسوخ،فيعاالاعتبارالأخيرةوالمعائي،والسزيلدالايحاوكذاوالثحويلالئبديلوالحنفووالإزالةوالمحو

لينسوهايكلكتابشصدىللذىضرورىامروالمفسوخالداسخومعرفةلللاسخ.فالاعن!ارالأخيرالمعنىعدا

اونخصبصعلىبصدئلمانناخرفماالف!رعبة،الأحكامابهننعكامرنلكصعرفةلأنمعانبهربوضح

ظلإلايعلمهالاخفيةربانيةلحكمإلاهذايعزلمشوحلوايلهقبلهمالحكمناسخف!ونلكنظيرأويقبيد

914،صنسخمادة.القرأنشيبفىالمفردات:الأصنهاشالأهة.علىالثيعميروهوالناسمن

9.2-.2ج.هلنالبر:الزركشي

أ-2.الآينك:الاحلاصحمورة

.،،الأيةأبوسحم!مورة6

A.3ا38-0-.2.جييروتخباط..الإسلاهيةالمكثمة.الفدوناصطلاحلثكئماف:ىالتهانو4-

-J-ow;25%لأيةابؤةة.
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واياكعلمهلبم!الأمرةعليههـشبهبعضا،بعضهالاشباهالتبس!وئشابه!:الأمورواشتبهث

ملوالمتشابهفيه.الشمهجهةلأنمنشابه،:للغامضالمشكالت.!ويقالايأمور:والمتشابهات

3.و!ئماكلهسكمرهشكلفيدخلاىاشكل.لأده،المشكل

المذشايهإسث!الاصطلا

السامع،علىنشنبهصفةعلىوحلعزجعلهالذىهوالاعلزالاهلعندالمنشابه

وهذا،والثعار!اللغةإلىيرجعلشىءبهالمرادعلىيدلانعلىظاهرهخروجحبثمن

مشثبهبهفالمرأدصحالأاعلمناهمايقئضىظاهر!لأن"3اللهيوذونالدينايلا6ثعال!كولهنحو

(،المحكمأثمنغيرهإل!الدجوعإلىمعرف!هفيوبحماج

افؤ1.يعالىفولهفىوالمئشابهالمحكموجودعلىبؤكدماالكريمالقرآنفيوردوفد

وصفهناها،01فتشابهاتؤأخزانكثال!أئمهنمخفماتإياتميةانكتافيغقيكأيزذإئل!ي

يلحفلاوجهعلىوالدلالةالإعجازبايبافيأحكمهتعالىأنهبهأريدإنمامحكمبانهجميعه

المصلحةوجهعلى(نزلأنهفيالكلبتينأنهبهالمراد،متشابهبأنهجميعهووصفه.خلل

ملأسابهة.6فيهابقالالصفاتفيالمسماويهالأشياءلأن،النبوةعلىبهودل

-.276)3قئيبةإبنرأىلذلك r-828/9هـAA)فيالمئشابهنزولسببأنم

بينالتفاضللبطلمحكمأكلهكانلووأفه،والجماهلالعالممعرفثهفىيستوىلاحتىالفرآن

بقعالكفالةومع،والمحيلةالفكريقعالحاجهومع،الخواطرومايتاالمحنةوسقطتالناس

.7والبلادةالعجز

القارىءاماميقعانعندمااللنين-المحكمإلىالمنشابهلردإليهالرجوعيئملليلوأول

ذلكعندفيعلماالداطلمنالحقبهالينكشف،العقولادلةهومعانيهمابينبالتنادضيوهمان

الفرعوالمتشابهالأصلفالمحكمموإفئئه.8علىحملهيجبالمئشابهوأن،المحكمفيالحقأن

مجملأ.9إلايعلملاوالمئشابهمفصلأيعلمالمحكملألى

922-228-صىالللاعة.اساس-الزمخاث!رى:ا

.607-9!.2.جهاناالبر:الزركش2-

.57الآيهالأحرأب:سورة-ر

91.صى.أ.جالترآلىمتشابه:الجبارعبدالعاضى"-

.7الآيةعمرا!:آلسورة-

2ا2-1مى.جا.آنالئرششابه:الجمارعبدالتاض6-

،86!إ.3!أ.الئراثدا!صتر.احمدالسبدنحفمق.الترانمشكلثاويلقنيبة.بن-17

.25ص!.أج.الترانضئمابه:الجبارعمدالتافىهـ-

.3!صى.3ج.كلنا:طيلسيوا-،
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يجببلالمئاثمايه،إلىالصحكمردفيالسمعيالدبلعلىالأعئمادعدميعنىلأوهذا

الرجوعيتمئميعضا،بعضهاليفسرنفسهالكريمالقرأنآباثإلىاللجوهيعدأيضأإليهاللجوء

وايفمه.2الشرحباحكاموالعلماللغة(دلةنلكإلىاضفثم؟،الأمةوإجطعالرسولسنةإل!

اولبوصفهوالمثشايهالمحكممبداالتكوينلسفريفسيرهمقدمةفيسعديافدمولقد

هونلكإلىدعاهالذ!والسبباالمفسرإليهايلحاأنيجدبطالنىالئفسير،السىمناساس

لح!لنفىالمفممردوردظكلبعديبدأثم،والمتشابهالمحكمفيهايقعانيجبلغةكلاناعتقاده

أ!لجبالعملبةهذهفىالمفسريبداأنقبلولكنللمئشمابه.المحكمردئمالصتمابهةالفالرات

النقل.ثمالكتابيئمبالعقل6مسبقأالإشا!ةئمتكمايبد(1الععرفةسلمانعلىوففقديكون

كمالالصعطياتالمعارت)الثلاثة(اللكئةشرح1-فذلك:بقولهفكإلىسعدياأشاروقد

شرحفلتاسثوفدوإذ.والمنالولوالمصكثوبالمعقولهىالتى)للمؤمنين(للموصينالطاعة

أنفأرىعلي!هاألوفوفمنالتوراةلمفسربدلاالتىالمعارف)الئلاثة(اللالثة5()هذهدهسكيون

لما:وأقول)الأنبياء(الآيبياكتب)سانر(سايرمع)الئوراة(التوربةتفسيركبفيةبنفثمهاتبدع

لقعأنمنلابدكلامكلطوكاننكرها،المقدمالمعارف)الئالئهة(اللالثههذهمعائىأركاقكان!

نزلتإذذلكبمل!التوراةوكانث،صبنيةهىالبن!ةهذهعلىلغةكلإذ،والمتشابهالمحكمفيه

33اللغاتبإحدى

أوجزهمافإنهوالمتشابهللمحكمشاملألعريفأيتلملممملمتهخ!منسعلبا،أنورغم

المسلمين.المفسرينعندهوكماوالدحارفاللغةإلىوجودهماوسببردهمأفي

ذكرهمأوهو،اللغةأهلبيناسنخدإمهعلىالمصطلحيعنىسعلياعندوالدحارما

اعشىألفاظهمنالظاهربحقأبدأ)التوراة(التوريةلكلابياخذاقالعمللذىينبغىفائلا:

فلبإلىمعانيهلتصلالثتاتماكتابكلإذألاستعمال،والكئيرلضهأهلبينمافىالمضمهور

نامأ"لأوصوسامعه

من،لهماكاملاتعربفأيمدمأندونوالممتشابهاللمحكممفهمومهموضحأيضيفمائم

إله(يوجدانه)مللالتوراةنزولفبلكانماالتىالحفائقوافىماهونظرهفىالمحكمان

.الرسولبهجاءوماوالنهىالأهرص!الئوراةنزولبعدجاءالذىالنقليوافقماوكنللد

إب!ا،دارهاث!م.أديبنالحسينب!أحمدالامامتعليقالخس!ة.ا!اصولشرح:الجبارعبدالقاضى-ا

.،.هصص.01002اط.لبئان.بير!!.العربىالئراث

.6+لاص!:السابقاليرثع-لم

،17صى:الثكوينسنرلئنسيرسعليامتلصة-لم

17.ص:الئكوينسنرلتفسبرس!يا-مئدمة"
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والمنقولاثفبلهاالئىالمعلوماثوافقمابجعلأنلهامبركلعلى:"دجبفبقول

ماكل"ويجعلالمئشابههوايامرينهنينيخالفوما"ا.الألفاظالمحكصاتهىبعدهاالئى

92مثشابهأأحدبيماخالف

غدمفالصحكم،والبنمئمابهبالمحكمصرفلهفيإسلاصببنمذهببنببنسعدباجمعوفد

منالمعتزلة!اىوبين،3اللهوجودعلىنللالتىالآياثأنهصالأصوليونإليهذهبكما

للمحكممفهومهإلينايقربانسعدبايحاولايم.اوالنهيوالأمرالنوحددعلىللهماهوانه

ليسفهذا3إلهكمالربيجربوأ"لاالئوراةيقولفحينماهعندهللضسابهمثالألنافيقدموالمتشابه

اللغةفيمشهوراسثخدامهووممببهالئجريب،عليهيجوزلأاينهلأنمتشابهأ،يلمحكمأقولأ

علىبجوزلاانههو!تشابهالتولهذاانيعرتجعلهاللةىوالسببمشهوراغبرحنىأو

والنهى.الأمرمنالتوراتيهالجملةهذهبعدجاءوماالعتللوافقولالعالىالله

؟7-إهأ،7؟."9وعزجلالكقولمللالئاكالبابإلىييحازومما*سعديابفولا

وزكوالعشوراخرجونلكبعدقالفلما(محكم)قولمحكمأقولاانهظننا6+3).؟6!ه6+أ+

بهاللفظمشهو!غير)معاب(معانىلهاهثشابهةلفظههىهذهأنعلمنا)مالكم(مالكوم

)التوراة("6التوريةفيالذىالمحكميؤافقحنىلثخرج

الربثجربوا!لاالجملةهذهويخالفهسعديالالصدهالذىالتوراةفيالمتشابهوالقول

ىدليكونالخزنةإلى.العفمورجمبعهائوا:وتعولملاخيسفرفىجاتالئىالنفرة"إلهكم

تعنىلاالفقرةهذهفطجربونيأنسعديافراىالجنود.!ربقلبهذاوجربونيطعامبيئى

إذاأىربهعندقدرهالإنسانليعرفولكنلا،امهذايععلأنيشثطيعكانإذاالربجربوا

!فجاءالذىالمعنىتخالفلافهىربنلكلأ.امالمعجزةهذهاجلهصيفعل(نيستحقكان

الئتمبه.8سفرفيوردتالنىالحملة

فيالالميةبالذاثالصقترنةالتجسيميةالمعانطمنييخلصأنسعدباأستطاعوهكذا

النصعنوالدفاعاللهتنزيهفيمبداهلهليخلوالمتنا!ضةالتوراهاثفالربينيوفقواناللؤراة

.18صالتكويخا:سنرلتنسبرسطيا-ملدمةا

.اصه:السابقالمرححا.-

"3881.1-!..النندنأصطلاحاتكائحافالتهانوى:21-

91.،أصه.أح.القرانمنضابهالجبلر:عبدايقاضى4-

1(.6ة)6النثنيةسفر.:إلهكمالربتجربوا.لاأ-

.91!!التكوينسفرلئنسيرسعلياشمة11-

1(.)3:.هلاخي:حممق7

أ.لا!"37.،ك!ا666لا360لا)ده66!لا16+فى65بلا؟لا"6،:للا؟أهد6لأألم!؟6-ي!
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صربفقرةالصثلسعدياضربوقد،والمتشابهالمحكملممبدأاستخدامهطريقعن،الئوراتي

النوراةفقراثمنواجههمامعظمانحبث،المنزهةالالهيةالذاتمفهوممعتتناقضىالئوراة

.بعدهأينتالنىالففرةمنانمأبهه(نهامعرفئهفطوالسببالالهبة،بالذاتيخجركانسالصنشابهة

وهذا.أخرموضعف!محكمآيأئىموضعفيمدشابهأجاءفمابعضا،بعضهيفسرفالكتاب

وكمالها.الذوراةتكاملاإيثاتعلىسعدياساعدالمبدأ

كانإذاالكريمالقرأنأيأفيايلهرسولصحابةقبلهاومنالصعتزلةقدمتهالصبدأوهذا

اسمخدمتألمعتزلةولكنأخر،موصعفىوعاماموضحأجاءفقدموضعفيمجملاجاءقد

للائاتالنقدسهامإليهوجهو!منمطاعنعنالقرآنتتزيهوهوآخولهحفالمبداهذا

نفسها،القرآنيهبالآياتالصحكمإلىالمئاثمابهردفىالمعنزلةاعنمدثلذلكفيه،المئشابهه

فىإماالآيه،هذهفطيقونان"إماالمحكمإلىالمتشابهردشالجبارعبدالفاضىفيقول

.91أخرىسورةمن(والسورةهذهمنأخرىأيةفىأوأخرها،أوأولها

الصتزلمةالأيثيرعندالمبدأهوالقرآنآياتفيوالمدشابهالصحكموجودمبداكانفقد

بالذاثيتيقلاالتسهىالمتشابهةالقرأنيةالآيا!أكثرمنانرأتفقد،السزيهمبدألإلثات

الأزضيىيزا!ازضنيسأ+يؤمالقرآنبعولفعندما3.البشريةاللغةلطبيعةنظر!2الالهية

قولأنههـ(415ت)الجبارعبدالقاضىيرى111انقهايىانوآجبلئ!وبرزواؤالشقاؤات

علىيعيبفهولذلكبادثهالصفاتيلحقالذىلوهموهماعلىيدللاظاهرهوأنمتشابه

وإنماظاهرأيكونانفيقرب،إليهيرزوايالللملأنهيالواهصبنوينعتماللهبجسمانيةالفائلين

وطفتلهوحججثلثهصليلتاالقايليقولكصاالغرضبهويراديذكرقدوهذالهبروزاقال

ميلهظهرواانهمذلكظاهران(ينفمنالتفرب،جهةعلى9جلهفلكفعلأنهبذلكوالمراد

واحد.مكان

سطياغد11الصنشاده

استخدسلكلغةاتا

فإنسعديا،عندالمحكمهإل!المئشابهةالفقراتلردمعبروأولطريقهأولهوالعقل

يحللهاأقألاستدلالطمنهجهخصمنسعديأيحاولالعقليأبأهامتشابهةفقرةأونصورد

فألحقلية"سعديا:يقول.المحكمإلىردهاويج!حفدقمهاعلىولميس!متشابهةأنهاإلىليصل

.504صص.الخمسةالأصولشرحايجبار:عبد-القاضىا

.01/601والتوحيدالعدلرسائل:عمارةمحمد2-

0171!.التنعممرليالعنليالانحا.زيد:أبوحامدنهصر؟ -1V.

48اةالرأهممسورة-4 /.i

.421ص.الئالىالفممم.الثرأدمتشابه:العمارعدالفاضى-و
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متاثمبهةالفاظحكايتهالفظفىوهعا!ولذلكمعرفتهماإلىالعبادلوصلالكظبفىيذكرلملو

وسل".ابحكمويحققهافيمحصهاعليهايقبلالعقليانعلينائلبسهالماللفةفي)ممشابهة(

مراتبسلمأولعلىلقفلأيهالعفل،هووالنقلالكلا!فبلالمنشابهإليهيردبابفأول

والمعفولالمحسدسموافقةإلىالمكنوبذلكعادالمحكمإل!ئردحص5سعديا:عندالمعرفة

والشواهدالوافعأدلةهوهناسعديايفصدهالذىوالمحسوسوالمالور!2.الأخروالمكتوب

المحكم،إلىالمتشابهلردالعالكاستخدإمعلىسعدياعندالأمثلةضم!ومن.الحالمفعالمادية

كشبهنا.!بصوريئا؟6ءأ؟76331113؟)!عم؟؟!6إل!به!أ11"كببرأجدلأايأرالذىالتورايئىالقول

يقولالنىالمحكماثالفقراتإلىردهايجبالثىالمنشابهاثالفقراتمنانهاسعديارأى!الد

المحكم.إلىردهايجبالعقلظاهرهايخالفالتىفالفقوةولنلكالجسمبةاعنمنزهاللهإن

ألناظالفصةهذهفعارريفولونلهمفيقال6...6؟لمول7بر3؟أ؟لمأ؟؟ه6إل!بهـأسعلبا:+بقول

اك)يعولوا(يقولونأن)لزمهم(لزمهامحكمةإنهاقالوفإن.محكمة(لقاظهاجمعاممجارية

وعيروعظامودملحمفولهمعلى)البارىء(البارىفيكونالحفيقةعلىاللهصورةعلىآدم

وانثى...ذكرالمأنكماوانثىذكرإنهيغولوانايضأويلزمهمأحدبهيفوللاماوهذ!.ذلك

مجاريةالغاظالقحمةهذهفيبأنضرورهالأقرارصنبدولأوبدفعونه.لأبوهمماكلهوهذا

فعل"."وشبهفعلصورةهووإلمأحقبقيشبهولاحعيقةصورةهفالبسوأن

المتشابهلردالطرقأولعلىالعقلوضعفىالعفلانيةالمعئزلهنهجعلىسعدداساروفد

العفلبةالمعرلةيفدمبعدإلادلالد4يعرفلاالقرآنأنراىالجبارعبدفالقاضى،المحكمإلى

والمتشابهالمحكمراىإذألهوالقار!طللقرآنفالسامع.صقاتهوسالروعدلهاللهبحوحبد

فبئجئةاللفةإلىيرجعفلماالآخرمناولىاحدهمابئبعبانيكنلمالظاهركىكالمتنافض

بهالهلينكشفالعقولاللةإلىالرجوعإلى-والبصيرهالدينيطلبممنكانإذا-فلك

6،موإفقدهعلىحملهيجبالمدشابهوأنالمحكمفيالحقأندلكعندفيعلماالباطلمنالحق

الأحئماليدخلهالاالتى،!العقولأدلةعلىيكونأنبجبالمدشابهعلىالمحكم!!رنبب

13.مى:التكوينسنرلئنسيرسعديامتدمةا-

.17صى:السابىالمرجع2-

.(1:62):ايتكوينسنر-

.15ص!:الئكوطالسنرس!ليايتسير4-

المصربةالمؤسسه.هدكورايراهيمد/:تحقبقوالتوحيد.العدلأبوابفيالعغنى:الحبارعبدالقاضى5-

93.593-لم!.ا6ج،والنشرلل!اليف

2.هصى.جا.الترأنمن!ئطبه:الحمارعبدالتاصىلا-

7،9.!.ابم:السابقالصرثح-
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يحئملوهىإلامواضعئهافيلكلمةلاانيقئضىاللغةموضوعدانلذلكواحتجواوالمجازا

بينالتفرفةتصحلمالمعايىاختلافبحنمللأامرإلىئرجعلمفلوله،وضسعتماغير

إلىالمناهجأحبمنالمحكمإلىالمئشابهآلاثردفيالمنبمهذاكانفقدوالمعاثماب؟4المحكم

مصدافألجبلوحلآكاقلوحئىلرخ!بونه،ماكلإلىيسلمهملهمطيعسل!لأنهالصعتزلة،

فياولهأ2الفإهخشيهينفتصذذغاخأشفالزأيتةنجتل!عتىانقؤأذآفذاأنزتنااتؤتعالىلقوله

4)95الرضىالشريف 5 -6 r)أنوالمعنى.المجازمجىءجاءكدمتشابهالقولهذابانهـ

علىشأنهعظممنول!صدع،سماعهفيلخاثحالبيانويرفالفرأنيعيمماكانلوالجبل

وعالمالقوارعهواعيأكانإذابنلكاحقفالإنساناكنافه،وخعمونةاجوامهغلظ

الآياثمل!الئوحبدمبدائناقصالأخصعلىالنىالآيأتمعظمفيالحال."وهكذابصوادعه

يأخذأنيجبفلا"استؤىانغزيثيعلى"الزحمنمددالعرشعلىاللهاستواءإلىتشيرالتى

شىءفىكانولومحمولا،لكانشىءعلىكانلوتعايىلأنهالظاهركمابحعناهاالآيةهذه

يوهممماهذ!لأنوالمكانبةالجهةع!منزهادلهلأنالعقلبنفبهماوهذامحصورأ،لكان

لاالمئالسبيلعلىومنهاالئجسيم،فيهاظهرالتىالآياتمعالهنوالاهذاوعلى،النشبيه

إلاقالكشينمكل3و611يثئفوزاؤلاتجزاءميكنمنريذلاالثبمايؤنج!نطيفكنم"إئقاالحصر

ونجهه"7

:الكنا!2-ادلة

بعضابعضهليردالكتابعلى،المعتزلةاعتمدتكمااعتمد،سعدباأنقبلمنذكرنا

فقراثإستخدإمهعلىسعدياعندالأملالةأوضحومن8.المتشابههالفقراتأوالآياتفي

فقرةأنقبلهمنظنمابعضأ،بعضهايفسروانهأ،المحكمإلىالمئشابهلردالقديمالعهد

فىآخربموضعوأتىالتوبيخبمعنىأنهايرىانهحينفيالاممتفهاممعنىتعطىمعينة

.18/.القرأنمنشابهة-التاضىا

.12الآية:الحشرسودة-3

عيسىمطبحة.حسنالفنىعددمحبدنحقبق.الترأنمجازاتليالبيانللخيص:الرضىايئمريف-ر

33.،ص!.\ط.ا009.القاهرة.الحلبىالبابى

.!اي!ية:طهصورة-4

01،101.ص!.الأصولشرح:الجبارعبدالقاضى-؟

39.الأية:الالسانسورة-لأ

188الآية:التصصسورة-

البحت.س7475،-الظر!-
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ا!1176إ3ي13؟ه؟؟6"قولهانظانظنفإن11ةسعديابفولذلك.يؤكدالقديمالعهد

هوماالفصةليأوجدداهمإيئاثهوبلالفلانيفلانانتهلبالاسئفهامهوليس

علىفطعأهذايكون(نومحال25إ"يمإ)؟7ء6!لأأ؟؟6،؟ير!6؟إ"مثلبألاسئفهام

لا،7لم366+د73أيم+16لأ.لأ؟!6لأ."بر؟-؟9،670فولهوأيضا.دانيالمناعلمأنه

الذهبجمعيكونأنومحال"6673أ363"أأ؟إ371،6أ!يرللللأ؟؟7!6،61؟؟لبهأ

القايلكقولطهذ!دإنما؟6؟.01لم+6؟؟6!؟دال!66!ك!أ-؟7،دا"بقوللأنهحكمةوالفضة

الئوبيخ".شيدعلىكذىوصنعتكدىلعلتعتلكمذهل)القانل(

ومن4المعتزلةعندالمنزلالكثابمنوالمثشابهالمحكميحهيدأنإلىالإشارةويجدر

يقرهبمابلوالعئشابهاالمحكممنلكلالعامالمعنىأفرهبمايريثطلمسعديااأمثالمنيثعهم

ونلك،بجسمليسفهويرىلاولنلك4بجسمليسالدأنرأتالحعتزلةفمثلاالنظريه،مبادئهم

يرشيلاؤججابؤزاءمنأؤؤحف!اإ!التةيئلضةانبنشركان"ؤفا:يعالىقولهإلىاسدنادأ

الفه.وكفغ؟نعالىثولههىالمشايهالآيةولكنالصحكمة،الآيةهىيالكأنفاعسروا+6زشولا

الدأنفيجاءماثخالمفوالآبةيعالى،عنهالصفاتنفىيشتوج!ايدفئوحيديكليفا+7.موسذى

ظاهريوهمكماالحفيقةعلىولبسالمجازعلىمحمولهنافالتكليموحيأاإلااحدأيكلملم

المكلممنانهالتفسيربدع"ومنممولالكلممنالدكلبميكونأنالزمخشريييالىولذلك،النص

ادلركلامأنيرىجنىابنولكن"،الفتنومخالبالمحنبأظفارموسىادلهوجرحمعناهوأن

!فهناوكنلك.9هوسىبهفكلمالشجرةفيكلا!ألموسىخلقوأنهمجازأوليسحق!قىهنا

التوبلخ،معنىيعطىوأنه،المحكمهوبهاسئائمهدالذىالعولانبالضرورةلسرسعديأمئال

يجعلهاأنبريدولكنه6مخدالفةمواضعفعلأنهاانلكنؤكدالتوراةمنبهاايىالتىاياللةوأن

دنلك.يؤيدبماوأيىهولمبدئهإيئايا

12(.:28حزفبالأسفر..الكمالخانمأنت-

28:3(.حزفلال)سنر..عليكلخفىلاماسر.دانيالمناحكمأن!-.ها2

4(.28:حزفول)سنرخزاننك+.ليوالنضةالذهبوحصلتئرلةلنفممكحصلتوبفهـمك"4-و.يحكمدد"ر

23:1(.الأمثد)سنرفطللده.كاكفعنثأ.ثصيرلكىنتحب.،4-

8.أص:ال!كوينسنرن!مير3-

.51الآبةالشو!ىةسورة-

.61!الأيه:اللعماءصرة-7

.aI)-ه!،صص.اج.الكئماتةانرمحشرى-

2ط.ا55!.الفاهرة.المصريةالكئبدارمطبعة.اللحهارعلىمحمدتحطق.الفصانص:ثنيابن

.\!t4ء.
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الة!دتالسعة

سعديا:يقول.النفلأى،الرسولآثارهوالم!شابهإلىالصحكملردسعدياقدصهمخرجيالث

حكايتهالفظفيمرانفكذاك6إليهانصللمكتابفىيتئتلملوانهافلسببالسمعيةؤامأ

الرسولشعاهدمنقولإلىفاحئجنا.الكثيرةالمعانييئنازعهاإذفيهانحبرنأمنشابهةلفظة

صاالمخرجهذ!كانالصحكم".؟وقدإلىالخبريةالفرالضفيالمتشايهةالألفاظهذهلهردحئى

واالمتشابهاتردفيأهمبةلهبأنه)اللالمود(الشفوىالنصعنالدفاعمنسعديامكن

الذينالفرايينعلىردأيضأالجزئبةوبهذهكيفيتها.اللورائ!النصيبينلمالئىالفراثض

حكصهاوإجراءسابقوق!فىحدثتمشابهةحالةاقربردفيالإسلاميبالقماسأخذوا

منالماخوذوهوالمنطي!يينقياس:أريعالقياسموادأن"اعر!:سعديأيقولمثيلتها.كحكم

نقوملاالسصيةشرايعناأنوابينوالئماصة،والفاعلةوالصورييةالعنصرييةالعللالأربع

أنوأشرحبها،معلولكلفىالعلهحكمإجراءوهوالجدليينوقياس.ذلكمن)شىء!بشى

بأقربالحادثةلقاسأنوهىالفقهاءوفياسأفرانضنا(.فرايضنافييستقيملاأيصأللك

فيأيضاسعدياويقول24.نفسهفىفسادهمعشرإيعنافييسيرلاذلكأنوأكتشفإليهاشبهها

"ومماالنقليالدليلعلىأعثمادأالمحكمإلىالمتشابهردلناتوضحالموراةصنلفقرةشرحه

وجاعتا3؟تجمأ!؟7؟3،؟6"يخكأ؟"-+63+)ينهى(يبهاوهواينهقولالرابعالبابإلىينحاز

حسوهح!سعنحاملوهاحملهاإنماالآياركانتفلمالبنكلمعلحمكلأكلبنحريمالآئار

أياربوافىحىالأمهيجوزحيثمنيخريجاللمكتوبنلثمسانوجبشاهدوهاومشاهدة

.)الأنبياء(111الانبلاء

حكصاءولكنأمه،بلبنالجدىلحمأكلهوالمحرمانحدتالففرةهذهاطاحيث

كلمةدماماوحذفيزجمئهفيسعليافجاءلبن،وكللحمكلعلىالحكمهذاعممواالمشنا

حكماءأقرهمايخالفلاحتىوذلك"بلبنلحمأتأكل"لافقألاللحمنوعيحددولمأصه+أ

المشنا.

135!:المكوبنسنرلثنم!يرسعليامعلمة-

.!17تالسابقالموجع-

النسلاسنمرارعلىحفاظأالتحريمهذاجاءوفدأ(23:!الخروج)سفرامه".بلبنثدىئطبخ-.لا"

صنأيامس!عةبعدإلاالصفيرالحيوانذبحيموزولا4اليومبننصوولدهاالنعحةدبحيجوزفلاللحيوان

-r-3,!7166لا6ولول"7.د!ولأ+فى+5دلا؟a577دلا6ء66:أنظرالئوضيحصلمزبد.أ!لعلىولادنه

67ء66666اللا؟6!..766اث!أ]61M!اهألالا+16 . + W13!4،5صى.ا ) 5 - O.

.18!:النكوي!سمرلئنسبرسعدبا-مندمة4

37(أ.لاء11لاك!أ67+لا360لا؟اك!1136ا071636لا!66:63بلاد!ما،51لأ؟66"لأ-
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بسببلهرفضهوعدم-المعتزلةمنهج!نسعدياقربعلىبهيستدلالذىوالدليل

درفيالسمعيالدلثلعلىالاستمادئرفضلمالم!زلةان-العقلعلىالشديداعتماده

أوأولهافيإما،الآيةهذهفييقوناقإما"الجبار:عبدالقإضىفبقول،المحكمإلىالمئشابه

الله)صلىاللهرسولسنةفىاواخرىسورةمنادالسورةهذهمنإخرىآيةفىاواخرها

المرادبهانعرفالئىالقرينةحالفهذه،الأمةإجماعف!اوافعلاوقولمن(وسلمعلبه

االمحكمهعلىونحطهبالمثشابه

كاينثالئىالفضيةفيللمحكمالمتشابهردفىوالسنةالفرأنعلىاعئمأدهمذلكامثلةومن

الآخرةفىسيرىايدبانإحتجوافالذينإي!ه،رؤيةوهىالفرقمنالكديرمعخلافهممحك

إيثاتانراثالمعتزلةولكن12ناظزةزئقاإتىنافبؤةيؤقني!اوخوةا:لتحالىبقولهاحئجوا

قولهذلكيوضحالذىالقرأنىواللليل،وعزجلاللهعننفيهييبغىنقصألفتضىينهالروية

ثعالىفولهوكذلك+3الخبيرالثطيفوهوايانجصذازئدرلأؤفؤايابضتازيدوكه+لالعالى

تزانيفائثؤفمفافهاشثقزقإبالجبيمإلىانطزولبئيرانىننقال"رؤيتهطلبحينلموسى

الئمدح،مورد!ردتالآيةهذهأنالمعتزلةيؤكدولكىذكا+اتجعتهلفجبلبزئهتجثىفتما

وماقبلهاماوكذلكذلك،يدتضىالآيةسيا!لأن،الآيةفيهوردتالذىالسباسإلىيلجأوق

علىمشتملهبجملةيأئىانالحكيممنجأثزوحكرثعالى،ايثهمداثحفيجميعهيأنبعدها،

استد!همييداونخصومهمانالمعتزلةيجدلمححين.بنةيمدحلبسبمايخلطهايمالمدح

فضاياهىوالعدلالتوحيدقضايياكانماوإذا،يدهممنالسلاحهذانزعإلىيلجاونبالسمع

مخالفأالسمعفيوردومأ،العقلاللةعلىيتنىالسمعصحةفإن،الأولالمحلفيعقلية

فولوبينالمبداهذاببنننأفضولاالعقلبة،الأدلةهذهمعبنفقبماياوبلهيجبالعفللأدلة

اسأ!فطيتدحلامعأ،والسمعبالةرعلدهايسبدلأنيصحمماالرويةقضيةافىالحعنولة

العقلاعلىالسمعيقدمونولاوالسمعالعقلبينيربطونالفضبةهدهفبمأنهمعلىالتوحيد.

فيالاعيزاليةالنظروجهةثؤيدبأحاديثاسثشهدواكما6،الدلالةفيمشماويينيحعلونهمالل

دالفالاللهعبدبنجابرشالزيير،أيىعنروىماوهووعزجلاللهعنالرؤبةيفي

عنروىوما،الآخرةفيولأالدنيافىأحدايلهيرىلن(وسلمعلبهايثه)صلىايلمرسول

.04صصه.الأصولشرح:الجبارعبد-الذض

23.الأيةالتيامة:سورة-

،301الأية:الألعامسورة-"

.41لمالآية:الأعراثسو!ة-

.158،915ص.الأصولشرح:العبارعبدالعاضى؟

791،صىالعقلى.الأيحا.زيدةابوحاهدنصر-ا(
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نور:فال3ربكرابث"هلاللهلرسدلفالأت!سلم(عليهالله)صلىاللهرسولعننر،أبى

ر!ىوما25،ولدلهيكونأنىوايأرضالسمواتثليعنعالىكقولهارأه.لايعنى"ااراهأئى

بينورؤيتهكلامهفسمايلها!:يفولكانانهكعب،شالحرثيناللهجمدعنالشحبىعن

أميشا:فقال،عاذشةصسروقفايىمريينمحمدورآهمرنينموسىفكلمومحمدموسى

حدل!منيحئأ،قلئهمماشعرىوففعالقدالدشحانفقالث:ربه،صحمدراىهل،المؤمنين

+ايأئصنازنئزكةلاتعالمى.ايثهقالكنب.فقدربه!أ!محمدأانحلطلطمن4كنبفقدبهذا

عنممعروقماقالثم+،ججال!3ؤزامناذؤختاإلاالفةيقفقةأنيننركانؤقا":وفال

الأمةأولأنافقالث:03(خزىتز+تةزأةؤتقذ+كتابهفىيقولادذه!أليسلهاقالأيهعائشة

اللهخلقهالئىصوريهفيرايئهجبريل9فللاافعد:(وسلمعلبهإيثه)صلىاللهرسولسأك

ا+مرنلنعليها

باسصتحالةنظرهاوجهةلتؤيد،ضعيفةكانتلوحتى،أحاديثعنالمعتزلةبحثتفكما

فالمبداالمشنا.حكحاءأقرهمالتوافق)أمه(الئوراةمنالكلمةسعدياحذفكنلكهاللهرؤيه

مخدالقا.الاستخدامكانلوحتىواحد

لحد!ايلغة:4-

بقولهالعبريهاللفةفىالمشهورالاستخدامإلىردهطريقةالم!شابهردفيسعديااستخدم

أبدأ)التوراة(التوريةلكتابياخذأنالعقللذىشبغيفلتنلل!كشففىزدثوإذا!سعديا:

كثابكلإذ،الاممتعمالوالكثلرلغتهاهلبينمافىالمشيورأسنى،ألفاظهمنالظاهربحق

(نيجبلاالنوراةأنيؤكدهنافسعثيا6.ياماهوصولاسعامعهفلبإلىصعانيهللصلايئبتإيما

التىالثعبيراتمط!،يليقولايصمرلامعلىتحملأنالممكنمنيأنه،المعنىبظاهرتاخذ

حتىأطهابلغهئئزلأنيجبالتوراةوأن،اللغةطبيعةإلىبنلكويعود،الإلهيةبالذا!يلحق

مئلاليهودعندمكانةالتوراةمنحمحاولةفطالإسلاصيالرب!الأئرنلحظوهنايفهموها.

بلغة،نزلالقرأنأنالمعروفمنإنهحيث،المسلمينببنالكريمالقرآنبهابحظىالئى

حدبث.ا،يملنبابأ.0199اط.القاهرة.الحدلثدار.البلاله!جمدفؤادمحمدحتقه.مسلمصحبح-ا

"،61.،62

.01)الأيةةالأفحامسودة-لم

.13الآبة:النممسو!ة-

الأيمانبابس!م،دصحيحلاا038حلبنالنوحيدوبأب4855،حديثالتنسيربابالبغارى:صعع-4

57،.حليث

632.مى.الترأنمتئمايه:العبارعبد-القاضىر

.18صصةالئكوينسئرلثئسبرسعدلا-شمةل!
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ينيخب!ؤصذزفنتأكريفافزأتاانزتتاة"ؤكتللث:تعالطلثالذلك،عليهمنزلمنلدةالعر!

)*.+.+أ؟16اخرحتئماللغسةفيالمشهو!إلىردهمثالليسعدبايعول111.انؤجمبب

الواجب.إلاالمجارلااللغةرسمعلىولأوقا!لآياثأقلولموألىقاتأهآبائأ662!11ءألأ

انثصلو!إذا566؟ثلألأء69666قالوايؤبأالفطنصاريفولوانأرإدوهمإذاأهلهالأن

لمهناسعديتاولكنلامأ+3.الئال!فيأبدأيزيد؟؟7!دا61،6616قالوطعاهأالحبصأريفولو

ىاوصاراص!بحمعنىيعطىاللامحرفبخبرهبلحقعددما؟إ+الكينونةفعلأنيثرك

العبرية.فىلهانظيرلاالتىكانبأخواتالعربيةفيبعرفماوهد،اللحول

علبهأوالاسئشهادالمعانىايجافىفىباللؤسعالمتشابهتاديلف!المعتزلةزالتدفد

مبدأمعالآيةئئعارضفحينالجبار،جمدللقاضىالنهبمهذافطالأولالفضلويعود،بالشعر

يسئشهد""انغابييناوكلفأثاوكذيلزخمنكانإفى"قلتعالىفولهص!ف!اثهيةللذاتالتتزيه

فيه!يثولللفرزدىببيتالقاضى

بدادمكليييهثىاقو(جمدهجوتهمهجونيإنفاسأولنك

تفنمياقغلنأغويخثنىفيماقاذ"لولهفىالغوايةللفظاللغوىالمدلوليتعارضوحبن

ببيتعليهيشئشلاولكنه،"النطام"فالكماوالحرمأنبالخيبةيتاولهافإنه38اففشتقبتمضواطذ

6:الأصعرالمرقش

لائمأالغىعلىيعدملايغوومنأمرهالناسيحمدخيرأيلقمنوالناس

ية:المحا.الدكل!!لاعنطالئا:ثاندا

الفقراثتأوبلفيسعدياعلبهاعئمدوفدالذاديلأسسمنالثانىالأساسهوالمجاز

.الظاهرىمعناهايقبللااللىالتورايقه

.131الأيةطه:حم!ورةا

)سنر.وسنينوايامواوقاثلآلاتوتكون.والليلالنهارب!نلتنصلالساءثلدفيانوارلتكناللهوثال"2

ا:،1(.ايتكويغ

37.م!الثكوي!:لسفرسعليا3-تنسبر

.81الأية:الزخرفسودة-4

.61الأية:افالأصسورةو-

0.1/275الفرا!منشابه:العبارعحدالناضى،-
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ئحيفالصرالمحا

انحيتللغة

!محازوجوأزآوجؤوزأجوزأالموضعوجازالطريقوحزثجوز،منالمحاز

وقطعه،خلفهو(جازهوسلكهفيهسارةوجازهض!يرهداجازواجكهجوازأوجاوزهبهوجاز

انفذه.!وأجازه

القومصجازوهو،الصراطإجازةعلىاللهواعانكويجاوزئه،وجاو!تهوأجزته

معاوهذا،القاضىوأحا!ه6والنكاحالبيعوجازاالجسروهىالنهرمجازةوعبرناومجازل!ه

وئجؤزعدا!يجاوزعنااعف!اللهم.ننبهعنوتجاوزالمسىءعن...ونجاوزالعقليجوزهلا

ولمجوزهاإذاالدراهمأخذفطويجورفيها،ترحصوض!يرهأ:الصلاةكيوتجورعنا،

02يردها

اللغةأصليوجبهعمااللقظعدلوإذالعداه،إذايجوزهالشىءجازمن"مفعل"المجاذ

الذىمكانههوجازاو،الأصليموضعهعنبهجازواانهممعنىعلىمجاذبانهوصف

3أ!لأدليهوضع

لصلاحظةواضعهاوضعفيلهوفعتماغلربهااريدكلمةكلايضأهووالمجاز

إل!الواضعوضعفيلهوفعتمابهاجز!كلمةكلهوأومجاز،فهىوالأولالثانيبين

لهوضع!asلذأصلهاوبينإليهبهيجوزمابينلمححظةفيهنمعتانفأدغيومنيؤاضعما

."مجازفهىواضعهاوضعف!

المئاخرالمفهومعنبعيدأليسالمعنىوهذا،والعبورالطعفتعنىجوزمادةأما

بهيتعلقآحرمعنىإلىللعبارةالحقيفعالمضىتجاوزهوالمجازأناساسعلىمجازالكلمة

تامأ.نعلفا

الا!تصطلا

علماءلدىالآننعرفهالذكطالحالىالععنىإلىوصلطحتىكثبرأالصحازمعنىتطور

يعنلمولكنهـ/325(،21.)تالحئنىبميدةابوهوالمجازستكلممنفاولاالمسلمبن

اللغولونكانفعدالأيةاعنبهيعبرماالأيةبمجازعتىوإنماالحفيقة،فسمهومأبالمحار

جوز.هادة:العربلسان-ا

96!ايبلاغة.(ساسالزمحئموى:-"

.653!.2ج.هانالبر:الزركشي-أ

2.طالقاهرةمكلقةخفاحي.المنعمجمدمحمدوتعليقشرحالببان(علم)!ى.البلاغةاسارالبرجاني:"-

23.238-لأ-2.صا.76391

!ود.سادةالمدلباةلسان-
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واتثفىفتيبابنحاءثمءالكلامفىالتوسعمنضرب(نهعلىالمحازإلىيشيرونالعدماء

اللغو!،التعبثرفيوالمحازيةالبلاعيهالوجوهعلىفاف!صرللمجازمفهومهفيعبيدةاب!ايز

اللئويي!.مذهبعلىالثعبيرفىالايئماحهواوللفظجميدةابياسنخدامعنضيقمجالىوهو

!لن!لكا.عمومأالدلالةفىالتجاوزيعنىغدهالمجازكان823م(هـ/702)ثالفرأ!وكذلك

إلىالربحإسناداعتبرحبث2ي!جازيهغزيخلتأ/فغايثالىلقولهتجو!الفعلالفرأءاسنخدم

كبف:القاتلفالزبماالآيةهذهعلىيعليقهفيالفواءيقولحيثالتعبيرافييحورأالثجارة

02العربكحممنودلكالناجرأالرجلبربحوإنعاالئحارةيزبح

كانلوحتىللمئكلم،عنهامحيصلالغويةضرورهالمجازأنفنيبهابنرأىولذلك

اللفة-كالتفإذاالقاصرههالبشريةويضوراتهاالمئناهبةاللنةطببعةمنوهد!اللد،المتكلم

فما،والحواسالفعللهشمندأند!قوالمجعادالحيوانعنالئعبيرعنتعجزبشرينها-بحكم

فييفعأنبدلأشكولافإنهاالسرمدى،اللامتناهىالمطلقعناللغةهذهيعبرحلنبالك

عنها.4غمأروالتجسيدالتشبده

إلىام(50هـ/329-ا-3!3)033جنىابنعندالرابعالقرنفيالمجازوانتهى

اكئراقبرايهذلك،للحقيقةمقابلأالملغةف!اللفظلهالموضوعايأصلضكيرعلىكانماانه

هاثلةخئفةإمكالبا!للغةيتبحوينئمببهويدكبدانساحم!المجازفعلماحفبفةلامجازاللعة

والمعانى.اياغراضكماالنعبيرفي

حقيقةأحدهماموضيرللاسمانفراىالحاحظيدعلىالمجازمصطلحيظورئم

.6الاسمهذام!لهالمشدتقوالمجازاللهمنكا!مافالحقبقةمجاز،والآخر

أك(دركحينالجبارعبدالقاضىيبعلىملحوظأيظورأالمصطلحهذاشهدئم

الجماعةانتقالانض!يرالمجازده،الىالحقبمبةالديدةمنألانتقالفيالأساسهىالمائمابهة

ببن!عةوجودبشرطمجازكطأخرمعنىإلىالحفباليمعناهالأسمفيبالمواضعةاللغويه

يحلثأنيجوزالمواضعةاننلكومعنىإلع،المنقولاوالمعنىالاسممنهالمنعولاالمعنى

علىطارئهمواضعةالو!نلكفيالمجازويكونالجماعه،فصدمراعاةمعاللجاوزفلها

فيسابقةحقيقةاللغو!للاسميكون(نالجبارعبدالقاضىيائمدرطولنلك،الأصليةالمواضعة

.301م!.المئلىالأئحاهزبد:أبوحامدنهصر

.16الأية:ةالبقرسددة-

150/2،363ا-114الترألى.محمىتلنرا،-ل

171.؟17،!.التفسيرفىالعتليا+نجا.ربد:ابوحامدنهصر"

.،53-51،-إ217-!242.ح،الخصالص:حسأينر-

!أ16م!الئنصبر.فيالعقليا+لعا.ربد:ابومامدنهصر،
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الأصل،فيلهوضعماغبرفياللفظيستعملأنهوالن!جورلأنالمجازفىاستعماله

اهوارادتهالمتكلمفصدهواللغوبةالصئفيللتحاوزالنهانطكالمعيار

:شبنانمجازأاللفظبهيكونفما

للفظ.الحقبئيالمعنىعنمنقولأالمجازيالمحنىيكونان-ةالأول

المنقولةالأعلاميؤصفلانللدوياجل،وعلاقةبلنهعابمناسبةالنقلنلكيكونان؟الئانى

ذلكوبينالحجرحفيقةبينلتعلقالنقلهذاليسفإنهبحجر،الرحلشمميةنل4محازاتبانها

لصاباليد،القوةاوالنعمةشمميةمئلوذلكمحازأ،سمميفإنهالائرطانيحققرإذ!االشخص

اليد.2فيكمالهايظهرإنماوالتوةبالدديعطىإنماالنعمةفإن،التعلقمنوبينهااليدبين

اللغةفىاصلهعل!ايلفظيترانهوالحقيقياللفظأنفىيللخصوالمحازانحقيقةبينفالفرق

جواد.3بهوبرادوبحرشجاعبهويرادأسدفيقالمجازأمكونالتبعسبيلعلىلكونأو

مباشرةيوضحهلمكانوان،المسلمينعلماءقدمهالذىالمعنىهداسعدباادركوف

الشاتع،اياصلطالاممتخداماللئظخالففإذا،اللغةطبيعةمنالمجازأنأدركعندحاوذلك

سعديا:يئولالمجاز.سبيلعلىالالولاأواللفظهذاكاناللغةفيأولأ،عليهالتواضعيتمالذى

بحقأبدأ)الئوراة(التوريهلكتابيأخذأنالعقللذىيدبغطقلتذلككشففيزدثوإذا+

انأنهرأىفإذاالاس!عصال..،والكثبرلغتهاهلبلنمافيالمائدهورأعنىالفاظهمنالظاهر

التىاياربعةهذهمنواحدةيعتئدأنإلىايامرالبهلفظهمنا!مشهورعلىالقولذلئانرك

جاع!قدالفاظاولفظةفيهبلمشهوره،علىالقولفلكليسانبعلمانعليهمجبحكيتها،

إلىيزدحقىهىالمجازضروبمنضربأىعليهاوففإذارانهاالمحاز،)مجيء(مجيى

ففا43والمايؤرالآخروالمكتوبوالسولالمحسو!اهواضةإلىالمكلوبنلكعل!الصحكم

دلألتهف!اولأيبحثأنيجبالئوراةفيالعفليوافقلاالذىالقولاواللفظأنيقررسعديا

فهذافيه،لبسلاالذىالحقيئطالمفىعلىيكنالموافى،اللغويةاممتعمالائهوضروباللغوية

فبه،لبسلاالذىالمحكمالتولا!اللفظإلىيردأنلنبغيمجازيأقولأيعدالقولأواللفظ

هوبأنهالمجازمعنىادركأنهعلىيتلسعدياشوحفطالسابقةالفقرةفي"عاد"وكلمة

فبقولالعحكم،الأصلىالحقبقيالمعنىإلى!دهالمفسرومهعةللكلمةالحعبعىغبرالمطى

الكئبرالشهورمنفولأمنهاييقلأنالقصةأنالبسوقاستحق"فإذاأخو:موضعفيسعد!ا

!4.2ص.الأصولشرحالحلرةع!دالئاضى-ا

.11-ه131صىالنفسير،ديالعظىالاتعاهزيد:أبوحاهدضصر2

2.بالفاهرةالضانعى.مكئهةضاكر-محمدمحمودثحقيقالمحاني(علم)ليالأععازدلانل:الموثللي3-

96.-66-.ا989

هـ17.:النكوينلسعرسعلياننمميرشمة4-
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عنمثغيرأمنهاكلمةولاحوفايعئتدلاأنفينبغىالأسنعمالالقلبلالمجارإلىالاسئعمال

عمامضاالكريصيربهاالتىالمجازبطرقبصرأوالناقللهالمغيريكوقحثىظاهو

بيدأ؟ا.يصيروبإيضاحمها

خالفتهفان،العقلعلىالتوراللةالففرةالمفسربعرض(نهوهناالتا!يلومفتاح

المحكمةالفقرا!اىوالحقبقي،الأصليالمعنىاىالمحكمإلىردهاويجب،مجازيةيكون

الميمثلالنقلإلىيصلحئىالسلمييدرجيثم،المجازيلأللفظهالحقيقطالمعنىاستعملتالتى

ويينهاجهةمنالنصوصبينالنناقحن!لرفعمخرجأالمحازصاروهكذ!.الرسولآيارفي

2.أخرىجهةمنالهفول(دلةوبدن

التورايلهالفقرهبأقالتفسيرمقدمةفياوردهالذىالمئلخصمنذلكسعدياويشرح

هى(أكلةنارإلهكالربالأن7؟*."3ي!لأ،أ!:3.36؟6؟فلالا،ك!؟"؟6166إ6+بريفولالتى

يايمركللاوايئهالزوالإلىمصيرهانارفكلوالنشببه،باللجسبميؤحى9نها،للعقلمخالفةآبه

يؤيدالثىالئورايتةالفقراتوهىالمحك!،المكئوبالفقرةيخالفوكذلكخالد.يأنهنلكعلله

ولنلكوالتتزيه،التوحبدمنالكتاببهجاءمايؤكدالذىالنقللخالفكصاوينهؤيهه!اللهتوحبد

محازيهثقرةيلظاهرهاعلىلسمتالفقرةهذهأنعلىالتاكيدهوهاهناالوحلدفالسبيل

حقبقي.غيريهاالوارد!المعنى

فإن9.366ا.بر؟6؟فلأي!؟.؟+16(بضألمحولهالئانطالبابإلىيدحاز"ومماسعديا:يقول

محدثةناركلبأنيفضىالعقليأنوافسدهالعقلاحالهاللفظمنالظاهرعلىهذااعد!دنا

شىكلهداصعليهيجورلاالخالقيأنافضاهبعدالتعييرئحئملوأنهامحتاجةفعيرةلألنها

للمكئوب.ا.المععوليوافقالمجازمن)شيئا(شيأالقولفيانباعتقادولكن)شىء(

ظاهريسا،علىليستالفقرةهذهأنييرلدلكىالعقللةالقريلةعلىسعديااغمدوهنا

يأباها.العقللأنالمجازسبيلعلىجاتبل

مفسر!ضحالبيةعندالعقلدلايلصلىالمجازدلالاتباعنبأرالثاويلاعئمدولمحد

يخسدوالتخزأفالغشجزهميئايازضب!يأثضا!و-تؤثعالىكولهفطيالولفالجاحظ،الاعيزال

القرينةعلىمعتمدأيقول،!حكيئمغزيزالثةا!طاللهكبفاتنعدتفاأبحرسبغةتغد؟من

وإنما،الحروفمنالمؤلفوالكلامالقولبهابريدلبسالموضعهذافي!والكلمات:العقليه

.91!النكوب!:سعرلندسرسعديا-مقدمة

.2لم923-6ص!النعس!ر.كلالعفلىالائعاهة.211 رلدبوحامدحمصر

24(.،)؟:الننميةرحمم6و

.18صص!النكوبىسندلتمسيرسعلطمفدمة4

27.الآيةلفطن:حممدورةر

147http://kotob.has.it



رجلعليهوففلوالفنونهذهمنكلأفإنفلك،اشبهومماوالصفا!وايأعاجيبالنعميويد

..."االمعانىنحسرهانبرحلماالأداةتامالنكرصحيعالذهنصافىاللسانرفيق

يرتبطانيعببجممم،ئشبيهأىعناللهبشزيهالصتعلقالعقائدىالأصلعنفالدفاع

.العقولادلةعلىاستنادأالمجازجمرالشاكلةهذهعلىأيىماكلبثاويل

والمناسبةيكونانبدلاالمجازإلىالحقيقةمنالانتقالانايضأسعديانفهموقد

؟7!فىلأب!+؟تقولالنىفالجملةوالفكر،الطيعةبينللربطجزافأوليسبينمعالعلغة

خلقايلىلأنمجازيةجملةهىكشبهناهصوريتاعلىالانسانخلقنا635+؟لأءأببم؟؟7!بموأ

الطبيعةللإنسانسخرفادلىالعحده،هىوهذهوالتسيد،الثسلطناحيةمنهيئتهعلىالإنستان

.؟الأرضعلىالإنسانسقدبدورهواللهالكونسيدفايثهخدم!هفىلثكون

علا!ةعلىياثمتملأنيحبحقلقيلا3مجازبانهالمفسرعليهيحكمالذىفاللفظ

"يؤنميعال!قولهف!للساقالمجازيةللدلالةيأويلهفيجنىابنبقول،المعنيينببنئربط

وغلبت،جهلهيهطغيمنكول+فأما37شذتطيغوذآفلاالسخوبإلىؤنذغونمتافأغنلفشتف

القلبم،عضوبهأرإدإنهسالى+عنيكاثمف.يومثعالى:اللىفولفيق!حتىشقوته،علده

شناعئهفىيتابعوامماوكذاشعر،ذا!وإنهأاللأماكنالشاخ!لةالجواهركهذهجوهروإنها

بها.يرإد!االساقوإنمابحرإه".الإلمامعنيزهناأنعلىاللهنحمذفامؤغوايتهف!وركسوا

بهااريدتإذاالساقأندذلكمعنديعولسنا.ساقعلىالحربفامتثد:كقولهمالأمر،شدة

الحاملةه!السأفالأن،فلكقيلإنماوأنهالقثم،يعلوالتىهذهبالعثا!مفمبهةهىفإنماالشده

جارحة:يعال!--للقديميقونأنفأماوتشنيعا.ثشبيهالنلكهناففكرتلها.الحنهضة،للحملة

الحماسة:بي!...وعليهاعتقادهمنبادذهفنعوذغدرهاأوسايو

3.الصراخالشزمنوبداساقهاعنلهمكائمفت.

منيحسملاالتاثمبيهفعحثاتباطلا،يجوزفدالذىالكلامظاهريقوضالعقلفدلالة

أتيج!بلنللئاكشف،منتؤديهوماعليهيتلماالحسممحلإنماالأساسيةأركأنهاخلس

فابنايامر،وشدةهولهناوالعحطةبم!د4.المويتطالعقلبالتضيهالذىالمجازعلىيحول

بألجارحةااللهوصفيعنىلأ،الساقنكروانالمجازسبيلعلىجاكاالآييمابأناقرجنى

واحعاإذ!يالألمفمهقحم!الجسمفيعليهئحملالذىالعضويانهاالساقفكرتوإنما

.90،2021صىا.-.اببرولا.889.الحيلدار.هارونالسلامعبديحتيق.الحيوان:الجاحظ-ا

.5هـ3:التكوينلسفرسعدباننعصر

.42ايأية:الفلمسو!ة-

ياحيته،:ائمئحرى-،

أ5
ا!2..صى3.جالخصانصثني:لن-
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اللغويةالدلالةبئحوليالاسنعانلأالساف،جارحةنفيعلىجنيأيناسئدلفقديداوصنالئعب،

.ساقلكلمة

س!يتاايمخارت!ثدائملط

فيالآنإليهوصلالذىوالتخصيصالتحديدإلىوصلفالصجازمصطلعبكنلم

الحربالمنسوينعنداللغويةايأساليبمنالكثيرالعجازإطارئحتفدخلالالترة،يلك

لبئناولالترأنمجازكتاب!هخصصال!ئنىمعمربنعبيدهفابوسعديا.عنددخلتوبالتبعية

يمجازعببدةأبوعينهعبرماوذللاايعبيره.أوجهوليائ!رحغريبه،وبفسرالقرآنمعانى

تيثسبرهفيعبيدةأبوويسئعملومعانيه،القرآنغريبفيكنابأنهعلىصنففقد،القرأن

علىوياوييه(.،ويقليره،وغريبهكذا،ومعناهكذا،وئفسيرهكذا،)محازهالكلماتهذهللاماور

يسلكهاالتىالطرقعنعبارةعندهالمجازكلحةانهذاومعنىيكاد-اوواحدة!عانيهاان

لكلمةالبلاغةعلماءحددهالذىالمعنىمنالحالبطبيعةأعمالمعنىوهذاتطيراته،فيالقران

والمصانى،ابغرببمنالعربىالكحمفىماالقرآن"ففى:عبيدةابوفيقولابعدافلعاالمجاز

ماومجاز،خبرهعنكفماومجازحذف،ماومجازاخ!صر،مامجازمنالمحثمل!من

علىمعتاه!و!عالجصيعلفظلفظهجاءماومجاز،الجميععلىووفعالواحدلقظلفظهجاء

فيالجميعجاءماومجازالواحد،حبرلفظعلىالج!عخبرلفظهجاءماومجازألاثنين،

ذلكمنأكثرعنأواي!ينعنخبرماومجازمفرد،آخروببنبييهأشركإد!الواحدموضع

منأكيراواييينعنخبرصاومجازالآخر،خبرعنوكفللجم!يعأوالواحدالخبرفجعل

الخبرفجعلذلكمنأكيرعناوايلينعنخبرماومجازمنهما،للأولالخبرفجعلذلك

كلوالحيوانالناسخبرلفظعلىوالمواتالحيوانخبرلفظمنجاءماومحازمدهما،للاشر

ومعنأهالغايبمخاطبةفخاطبثهجأثماومحازكلها،الدوابوهىالتاسنجرمنأكلما

هذهمخاطشهوحولتتركثئمالشاهدمخاطبةمخاطبتهجاحتماوصحازالشاهدامخاطبة

إلقائهنهعلىالكلاممجازوبقعالزوائدحروفمنبزادماومجاز،الغانبمخاطبهإلى

عنإستغناءالمجملومجاز4للنوكيدالمكررومجازظاهرهاعنإسثغناءالعضمرومجاز

يكونانبعدغبرهخبرإلىخبرهمنلحول!اومجازاوالمؤخرالصقدمومجاز،التكريركئرة

به"2يئلمواماجاثزهذاركل4هوويئركسببهمنللذىخبرهفبجعل4سمبهص

-11
ا.جا.75!20ط.ايقاهوةالخانعى.مكتلة.سركينلوادمحعد:نحمبق.الفرأنمحازتلمجهدةابو-

.ا!118صىالمحعقمضمه

.ا!811صى.المقدصة.جا:السابقالمرثع-3
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والحذفوالئاخيروالتقديموالقلبوالتمئيلالاستحارةيذخلقتيبةابنعندوكذلك

الواحدومخاطبةوالايضاحوالكنايةوالإفصاحوالئعريضوالاظهاروالإخفاهواللئكرأر

بلفظوالفصدالأئنينخطابوالجحيعالواحدرالوإحدخطابوالجميعالجصبعمخا!بة

المجاز.إطاريحتنلكإلىوماهالخصوصلمعنىالعموموبلفظالعموملمعنىالخصوص

الاسنعارةفنيها.ومأخذهالقولطرىومعناها،الكلاممنمجازات!للعرب*:قئيبةأبنفبهول

وإلافصاحوالنعربضوالإظهاروالإخفان!!التكراروالحنفوالئاخبروالنفدبموالقلبوايتمئيل

والجمبع!الواحدالواحدحنطابوالجمبعالجميعمخاطبةالواحدومخاطبةوالإيضاحوالكنابة

معالخصوصلمحنىالعمومويلفظالحموملمعنىالخصوصبلفظوالقصدالائنينخطاب

الفرآدنا...."انزلالمذاهبهذهوبكل.تعالىايدشاءا!نالمجا!ابوابفيسثراهاكئيرهاشياء

يعنىأسلوبيةظواهراوأساليبالممثى،صعمرعبلدةابووكنلكفيد4ايناعتبرهافقد

عندالأساليبللكجاعتوور،الشائعةالمواضعةدلالةعنبهاوالخروجالدلالةفىالتغير

المالوفأ!الشائعةالمواضعةإطارعنخرجتأسلوبيهظواهرأنهاعلىالببرر،بنلكسعديا

والزياداثالحفوفمناللغةفيالشجاعهبابمنكثيراقجنىابنيعولولنلكفجازت،

والئخريف.2المعنىعلىرالحملوالتاخيروالتقدبم

سعديا:عندالإسللييلالكضمنومن

:د.اااواالمفرداطلاقا-

المفودإطلاىينقتيبةوابنعبلهدةوابوالفرإءمنكلسلفأ،توضبحهيثمكمااغبر،فقد

المجازإطارتحثييدرجلنلكالشانعة،الدلالةعنتجاوزالمفردعلىوالجمعالجمععلى

13ييم3؟7؟670إباياوقال"نحوسعليا،عندصداهالأسلوبهذاوحدوقدااللغةفى

والسييدالملكفإن،العربلغةف!يستعملكماويقخيميعظيمنلكمعجمعبلسان6؟63ول7بر

علىابضأجمعبلساق7ء6؟63بر13!؟أ؟قاليغ...وفعلناوفلناأمرنأيقولوالشريف

311كشبهتابصورتناذلكئفسيرمنيقدمماسب!ل

ولنلكالمنرد،علىالحمعإطلاقالمجازقبيلمنأن،السابقالمئالفيسعديا،غذفطا

هو6ول6وتوله......"بمأ-؟96؟+؟؟+لألإا+!لأ9؟6،،76!تمأ؟7ا:"آخرموضعفييقول

66لالللغةمجازفىهوكما!قولهمقام fأفهى3مقام3،6"116(لأأمعام6الم*6"؟لأ+4معام

23.،21صى.الفرأنشكلياويلفنيبة:ألن-

،،16مى.2.جالخصلئص:حنىابن-

.ه.مى:الثكو!لسنرسحديالفسير؟-

1(.ا)،:الئكوينسفرالأ!ض".مناكصارخاخيكلم"صوث4-
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الجسماعضاهفياللمانيعولا!ارادهنافسعليا"ا.6!مل!مفرد6ء6كذاكمفرداسم

جمع.اسمهنافدمالمحاز،سبيلعلى

6337!663،6أث!3؟كلأ"الأنحو:سعليا،عندالجمععلىالمفردإطلاىسبيلاما

671،.31+--إ؟!ماأ7.3إلأأ+3د؟لأ؟؟؟6،لم+67إكأا6؟؟63!6إ؟لبأألج!ب!؟،!،61

ودفاينه(الأيام)اخبار56ول663669خفباتمنقصةوهذه26.ب!إ)1+-لإ؟66،أ6لاألأ+-؟6

66ب!بر6قولهي!ونانفا!لها.وانكشفثوضحتاللغةمنمجازاثخمسفيهااعتقدوإذا

والثاني56وئلابربد73؟ثأأ!!مأ،3ببم6-؟!أ؟67لإقولهوصكرئ!ا،ة؟7ا+مقام6؟نجلا3؟يرا

مقاميقوماللامأنقدمناكماشفيموصحفبممنيهيريدوشفيملحفيمفولهيكونأن

4ميم..."

زوجا!عدةولكنواحدةزوجةالمرادوليس.جععاسم6فييداأنسعدياراىوهنا

أه.!ليامحللتحل6؟لباوجاءت

أخقؤرمئوئةؤالقة"لعالىقوله،المجازقبيلمنالفرأءاعتبرهوالذىالقبآن،فىومثله

ياويلفىالفراءيالول،الرضاجمنلئلاقمفأفرديرضوهـمماأىفؤميين+كانواايئئرضئوهان

إنماوشتتادلهشأءمافولكبمنزلةالمعنىلأنلرضوهمايعلولميرضوه"وجدالآيةهذه

قدلعبد:تقولكماالأفاعللفبلمعدملنهتعظيمايثه"شاء"ماومولهالثان!فصدبالمششةيقصد

بواحد.6فأكئفيتييرضوهماأردتشئتوا!وأعئقتكادلهأعئفك

الواحدمخاطبةمنالأسلوبهذايضعحيثاوضحبشكلالأهرفبظهرفتيبةابنلدىاما

ولم"7زكثكلثناتقاصورهاي+كىتعالىقولهكفيالواحدحطابوالجميعالجميعيخطاب

أيقايأ"يعالىفالكماالنأسجميعبهخاطبوإنمابعبنهإنساناالخطابهذافىادلهيرد

.509:التكويىلسفرسعليانفسيرا-

...لناتلصلفعادوكانصلنحادالئانياب!هواسم.معكةوأسمهاوشنيمحنيمأختامراةاتخذاوهاكيرا-

ماكيراتخذينولالتوارنيةفالنترةA(،1ا-75:الأولالأيام)اخباروأببعزر.أيشهود!للثهمولكةواخته

بهاواراد6؟يادالالهفاعتقدلرجل!نواحدةزوحةاتخذيكود!أنيعتللأانهسحليافرأىوشنملحفيمامرأة

حنيمبنىهنروجةايخدانهارادأنهاوالئورإةمنآخرلعثالورضحها،الحجازسبيلعلىوذلك56!للا

الميم.منلأفيحاع!اللاح!واقوشطم

الجماعةض!يوخنتال6(+؟ا!أ.إأ؟3ا!73+63-إ95:أب!ا1)13؟؟6!6ء6-!لأمملا7+ه؟بإ6إ*؟7166ا)إ،-ر

16(كل21:)الفضاهسمربنبأمبن".م!النساءأدقطتفدلأنهالدساءأمريالبافييننصنعماذا

.391،9!!اللكولنلسنرسحلمائهلسير4

62.الآية:ايئوبةسدرة-

.4أ،-،جا.الترانمعاش:الفراه-

،8الأيةالانعطار:سورة-
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.2الرجعلنلكوكلكمالرجلا!هاياالقائليقولكما+اقفلاغبهكذخازثكإنجىكابخإيقذالاشنالط

موضعفيازحهايقا"عتىو+ؤانفتكاطفالأويريب311طقلائخرخئنمثئم!لعالىقولهوكدلك

الصلانكة.

اخ!ت2-

مابعدوفلكأقعماميلثهةالأرضعلىالماشىالناطقلمجرالحيوانوفسم"سعديايقول

ثفخيم671+أف!الواووزيالئهأ؟؟+أ-1؟3+6إ؟!غفأ!؟؟6والطائرالسمكجملنهمنأخرج

تفخيمفمنوالأفعال)الأسماء(الأسمابهليفخموا()انبفخمونانالعبرانيبنمجأزمنيان

أ3إهالأفعالئفخيم!من.16ءلامعناهاء6!7136ءلأودأ،معناها613لأا3د6أدلا]]1الأسماء

rimأ+176ههنأفكذاك67...6بخ7لأ63لأ1616معنىا!الأا+أ،+!لمم+-؟لمم؟6،؟ب!؟7

000811.م!أ+6+ك!6معتاها

المالوفخ!يرمنوهذالللفخيم،زايدةأ+++أكلصهفيالنمهائيهالواويرىهنافسعدبا

يجوزألعتبرفهذا،للتفخيمالواوهذ!يزيثونالعبرانيينولكن،استعمالهبكئرالذىوالشايع

ابواع!برهاالئىالروائدالحروففىكماوهذاهالحرفزيادةفيالعجازففامجازأ.فاصبح

يعال!لمحولهالزوايدحروفمنالكلامفىيرادماصجازمنوكنلك"فيالول.المجازمنعبددة

ؤيئنخزة"يعالى!ولهوايضأ"9فوفقأفضاتعوضتةقافئلايضبقيأنتستخييلاالفةالمط"

.6الآية:الانشقاقسورة-ا

.أ".!الثرأن.مشكلتاويلةهتيحةأبن-3

.هالايةالحبم:سورة-و

.17الآيةالمحاهة:سورة-

-9صى..جاالقرأنمجاز:جميدةابو-ز

كجنسها+حيةانفسفواتالأرضيتخرجالله.وكلال24(:ا)التكوينسنر-6

احدهمافضرببينهمايفصلمنوليسالحنلفيفنخاصحاابنان.ولجاريتكا:6()4الئانيصصوئيلسعر7-

وقلاله..الآخر

فيالمثمهو!للا!مثخدأمعلطينمئيهلماممعلياردنلاحظوهدا7،.!ايئكوبى:لسفرسعدبايتسر!-

الواحدضرليالألعدمعاسا،للتفخموليستللإضافةزاندةالواوانإل!الأشادةئعلرهناولكن.اللفة

وليسالحمع،حنمبرصعمصدف6ر6ضربالفحلجأهفضمئدى،بهاليسالعبربةاللنةف!ناالأخر

للتفخم.

26.:%لأالمفوةحم!ورة
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بتقلاطكع!ذبلثقاذوإذ9قولهوكنلك"ا،بلأ!لبنؤصبنغبالدفنثنئمقشبتاةطويىمبنئخزخ

!203خييفهايارضبفينجاجملإئى

r-الثا!دتالحذفوا

62؟6لأ!لأج!؟آ--ألا؟76لاث!د،1161!ل!؟؟76جدإقوله!فسي11سعلياعذدوصثله

لا؟أ6قغ6للا"61وهما،كلمثينإضماراحدهماانمحازا7ا)!تجغلاأ؟دباكلأ؟+767،يا؟-إ

n6*6ا76العبارةيثونأنفالمنر،ض56 m61"للأ XIT 31TJ5ول+أ6للاV.+لأفىOW73ل!ا

362167ة!2للا6*76176القولكانهعليهبعدهمأيقليموالآخر6666،لاأ676!د!ؤ

616لإ؟3؟7-3+أ؟)؟؟16،!+"لأ؟6

القرأنمفسرواعتمدهاالتىالمجازانعاطمننمطانالفقرةهذهف!سعدلا!ندوردوقد

وصحيحوالئأخير.والثفليمالحذفوهما!،المجازإطاريحتلللرجانهاعلىالعصرهذافى

الأمرهوالمجازقبيلمنإعتبارهولكنمنطوثة،لغةكلخصائصمنجزءالايجازان

للدلالةالتوراييالنصخصمانصمنكجزءبلالمجازاعتبارهـمندونالابجاز،ولكنالجثيد.

كشخصبةينزههاحتىونلكلهاجرسارةلظلممبررأليفدمسعديااستخدحهبلاض!ئه،على

61،ياإ؟؟96؟-لإ،؟!،يا؟69إ+."يبموقوله1:فيفولاالظلمعناليهوللةالعفيدةفىمركزية

ولكن..يهايفصحولمالنصطواهاهاجربسبببينهمافلماجرثالمناظرةانعلىيدلا3

6+ولهقولهاولكنأسارةالسارى(إبرأهبمأأبراممنوقعظلمعلىهذامنشىءيدللا

.02ايأبة:الصؤصنونسورة-ا

03لآيةا.ة-.-2
!.البعرسوره

.11صىالشمة.أ.جايقرأننججازعببدةبو-را

والنئرة،زوجهايراهيمبنلأسحاقللخئارايرإهلمموطنإل!ذهبالذىإبراهيمعبدحودتدورالعصة4-

شافلنصفوزنهاذهبخزامةاخذالرجلادالشربمنالجمالفرغثعندمأوحدث.ئتولالئوراتية

24:22(.التكور!)سفرذهب+شواذلعشر.وزنهعايدبهاعلىوسوأر

النترةبتايةلىلألهموخدالتولهذاأنيرىفممعلبا،21:24(الئكوين)ممفر"بتونبلبنثاناله-.لقالث؟

بنتانافقالتاسمهاعنالعبدسالماثمناحور.امراةملكةابنلبتونيلؤيثتالتىرفقةخرحتفالالئو!اتية

بتوئيل.

.5152ةالئكود!سفرتفسير

66لم6،لأأ؟7؟7؟؟66برلأأ؟7ك!317؟76؟6ب!لا!؟؟66يرلأ--؟،لأأ656لالاث!؟-يم!3؟!،!ا؟63+.لأ.73-

عينيها(فيصفرتحبلثالها!أتفلماحضنكإلىثارينيلنعثالااعلبكطلمي9برامسا!ى)لالت

:ء(.16الئكوين)لم!نر
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لايعولوهو...إذلهاأنيجبنقولكأنهانئوهمهاالثصاخنصرهامناظرةعلىلدلدا)66

هو"امنمعالمحقالربيبيناىوببنكبينيالربيحكمقالتومنهاذلكاستحل

أنيتيجفمنكتانهاثدبسببوإبراهدمسارةبيندارحوأرامناكأنسعليائاولفقد

ممبب.غيرمنعا!بتهأانهالاهاجرسارةعاقبمت

فىاللفظاسئعمادالمجازياقالبعضانكرهحلينفيالمجازمنالحتيئحدأنوالمشهور

هوالمضاف"حذفا!قالعطديهابنأنوبنكر.السيوطي6كذلكللسوالحنفموضعهغير

لأقالمجازمنفومعذهوالئمإخيروالتقديممجازأ+؟،حنفكلوليم!وم!مهالمجازعمن

عنمنهماواحدلكلنقلكالفاعلالئقديمريتتهماوتأخبركالمفعولالئفبررنبتهمايعديم

وجوف!فنماسنودثتائنمنقاما"ئعالىقولهفيالحنفمجازنىعبيدهأبوبقول.3مريتته

النينفأما!ولكمخرجخرجفكانهبه،أريدبماالمحاطبلعلملختصرالعربأكفزتنم+"،

تعالى:!ولهوكنلك.الكلامفىواخدصرهذ!فحنف"أكفرتملهمفلفال،وجوه!اسولت

مجازمجازهعلمهغلبح!ىسفوهلعدلط:حبث6،بكفرهئم"اليجلففوبهمفيؤاشرئوا

8.القريةاهلمجازها:+3،انقربةو.ؤاسئل!،العجلحب:العجلقلوب!فيأشربوا،الاختصار

بقصاكاضنرفي3تعالىكولهنحوويحديدهالمحنوفيعلينأولآويجبالحنفمجازومن

بقولهفعوف.فانفجرتفضرب:اعلموايةمعناهليقول9يخناهعشزةأثتتامنةقانحزتالخحز

.01المعنىعنادىلأنهبالجوابفاكتفيضوبددأنه؟فانفجرت"

افد!تانناءعليقاانزلتالتعالى+قإذافولهفيعبمدةابيعندوالموخرالمقدممجازومن

وكنلكابكد.ولمبرهالمأى"13،بزآفاييهذلنم"لتعالىوقولهواهدزتربت(رادا"ا!رنت

7.11مى.التكوينلسنرسعليايشمير-

.371مى3.ج.الايئلن:السيوطي-

913.ص!3.جالسابقةالمرثع-لم

.601الأله:عمرانالسودة"-

51؟،001!.أبم.الئرأنبخعكعبيدةابو-

39.الأية:البترةسورة-

82.الآية:يو!مفسرده7-

1/922،792386،ايضأوالظر،1/47القرأنمعا!عبددة:ابو- 2، 9.A

.06لأيةإاليترةسو!ة-

.14-1.4/.أنالتلهجاز!عبيةابو15-

93.ايرية:لصدسودة-11

.،.الأية:النورسورة-12
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انزلفاراد23فبمأجمؤحنانةيخنلوننمانكن!ايبغند؟غقىأنزذأئلمىبل!أنخضذ"تعالىفوله

فلابمضمرتنصبقيمأان9الآيةهذهفىالزمخممرىفيقولاعوجا،لهيجعلولمفيماالكئاب

الصلةحيزفيداخلدهوايزلعلىمعطوفبحعلولمدولهالأنهالكنابمنحالأبجعل

لهبجعلولمونقديرهالصلةببعضالحالوذىالحالببنفاصل،الكتابمنحالآفجاعله

يلهالحمدالأصليةفالجملةالاسئقامة،لهأيئتفقدالعوجعنهنفىإذالأنهقيمأجعلهعوجأ

الصفهه.3نميفدمولكنهفيمأالكتابجعلالذى

اأنمثمأ4-

ا.لهأوالتشكيلالتصويربمنزلةلأنهويزضيحهاالمعان!كشفعلىيعملأسلوبوهو

الذىخام!ة،الرضيوالائمريفجنىابنمنكلعندوالئخيلالئمئيلأسلوبأئارظهرتوقد

امنث!قل!لجهنتمنقوليننتميعالىلقولهتفسيرهمي!والائساح،المجازعلىالتمثيلحمل

إسرافأيسرفيغ،إليهالمضافوإفامةالمضافإسقاطعلىالاهاحاملاقزيب"منهذؤتفولأ

علىالمعنىهذأيطورثم6.حاكموالسيالى،فيمزيدمنلابمعنىالآيةفى+هل!يجعلحبر

!ؤإذيعالىقولهأنفيرىويوضبحها،المعانعيكشصالئمثيلأنرأىحينصا،الزمحشرييد

بتىقائوايرئئغأتسنتأنفسهنمعالىؤاشقدفنمذزئ!فمظهوبىهنممنأدتمبيىمبنزبالذاخذ

والالشاعالمحارفليلمنالمعنىهذاواقالواقعفىلهاوجودلاوالمادةالصورةأنلئن!تاه!

.8للموضدح

.12صى.اج.القرأنمجازعبيدةابو-

.1،2الآلمان:الكهفسورة-

.65،ص!.3ج.الكشاف:كطالزمخشر-و

188.صى2.ج:السابقالمرجع-4

03.الأيةةقسوره-ر

حسا، لاالحتيقةفيمنها!الحهوا!للنارالخطابلأنأسنعارةأنهاالآيةهذهيتعمبرفىالرضييعول".-

لابايهالناطثةبمنزلةبأهلهاأغتصاصهاهنوبانأمتلايهامنظهرفيماانها-اعلموألث!المراد-وإنمايصح.

الشاس:كتولوذلكعلدها.سحةولافيهامريد

نجطنىصا؟تلدرديدأفهلافطنىولحالالحوضامثلأ

جرىالحااثلكفىامتلانهمنظ!رماالىالمشىويكنالحقيتة،علىالحوضفيقولضاكيكنولم

.البيانلالخيص:الرصىالفمريفبالأنن.السمموعالقولمقامبألعينالمدركتمالىفاكلاممنه،القولمثرى

3!ااصى

.721لأيةا:اتالأصسورة-7

.43صى.أج.الكشا!:ىالزمغمر-"
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عندالفئرةتلكفيمعر!فأكالأكما،اوضحبشكلالمحازىالثمثبلمعنىويظهر

غئواتهنميئئوتنجدشنالطفالتقطه+يحالىلعولهالزمخائمرىيثسبرهن،العربالممسرلن

سواهلتكرمنيحنتككقولكالتعليلمعناهاالئىك!لامهىهنااللاسم،فليكوق11ؤخزئأ

إلىداعيهمبكنلملأنهالحفيفة،دونالصجازطريقعلىواردفيهاالثعلبلمعنىو!نبسوأء،

الثقاطمنثيجةكانلماذلكانيخروالنبنى.بالمحبةولكنوحزنأهعدوالهمبكونانألالتقاط

المجىء،ننبجةهوالذىاثراموهوياجلهالفاعليفعلالذىبالداعيشبهوثمريةله

حكمحكمهااللامهذهأنويحريره.ليناثبض!ربتهفولكفىالضربثمرةهوالذىوال!ناليب

2.ايأسديفمبهلصاالأسديستعا!كصاالنعليليين!بهلمااستعبرتحيثالأسد

ومصطلحاتالمحأزمصطلحفاذسايقأفكرناوكماالاسمعا!ة.بمد!ماهوضانلعحهومأ

هوكمايشدخدملاماكلطفكانبينها،للتصييزالكافيبالقدرنضجتفدتكنلمال!يانعهالصور

المجاز.سبللعلىيأيىفيهلبسلاالذىالصاشرالحقلقياستخدامه

ابحساحهفيفبالغوواضحأامرأكانفلهيخوضونالقومكانولو+مئله:فيسعد!اويعول

كنلكلفالوبشىء!برون)الطاثر(والطاير)البهائم(البهايمتسليقونانأمكنلوقالوحدى

!فالجاركلطالثمئيلهداعلى3يبمأ-؟لأ؟ء6؟؟566لأ.بابرا؟؟66(6ييم77أ7اقوللحالههناكذإك

مت!ماوعلى!يممتغيثويصرخيعجبالحكمصاربينأواضحاظلمأهبلثوكانلماانااللغة

وفالصالهضربماوعلى166".بر3إ؟أ؟63172،؟أل!7ا!؟46؟6؟!-ل!؟6،:وفالأيضأ

.0005وجههفي)المخطئ(المخطىعلىشهد)الخطيلة(الخطمةأن

عنشذماكليعنىعندهالمجازاصبعالعربالمفسرينصلمدالهسعدياأنيدكدوهذا

اللجوءإلىالفدرةيلكفيالكرييمالقرآنومفسر!طسعديادعأالذىفالممببالحالدقي.المعنى

هاالقسةنصوصهمأيأثبعضفىوجدواأنهمهو،أنذإكالشائعةوأسالببهالمجازإلى

يفسيرأوئفسدرهاالنصوصلالكلاويلفىفاجتهدواعدايذهم،اصولمعظاهرهيتعارض

الغرببظاهرهاعناطفاظصرفيحاولونكانواالتفسدوىالثاويلهذاوفي.مذهبهميوافق

علىالوقوتإلىثنحهمماجطةفىنلكفكان،الظاهروراءأخركطمعانيوإعطاءها

لففاظ.الجازيهالاسدحمالا!

.8الآلة:النصصسورةا-

4.93أ3.الكشا!:ى-الزمحشر2

1(.ا4:المكوي!)سنرايارض".منإليصارحأخيكدم.ص!ت3-

38(.31:أيوب)سفر!ميعا..أنلامهاوئباكثعليصرخثلدارضىكالتاد"-4

!9!ص!.الثكوي!لسنرسعلياتفسير!-
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أبةكلنؤولكانتوالأسلامهالثهوديةمنكلعلبهدفومالذىالتوحيدمبدأأحلمنوهكذا

"الربصورةعلىأدم"صنعويقولالتوراةيأيتىفعندمأالمجازسبيلعلىالمبدأهذاتخالف

نعالىقولهكذلكالمجاز.سبيلعلىجامتبلالحفبفي،المعنىعلىلسمتالجملةيقون

وكذلكجل،عزراللدعلىيجوزلاذلكيأنالحفيفةبهالمرادفليس01روحهنابنيخيفا"فنفخنا

لررجبفلم"\،ستاجدهينانففغواحهيJزمنفيهؤنفختستوئئةقإذا"أدمقصةفينعاليقوله

علىالآيهأيخذتفلو13عيسيليالقولفكذلكله.ابنأأوالحقيقةعلىدلهروحأيكونأنذلك

ا.وأنئيوذكرودملحمإنهبفولواانولزمهمالبائ!رمعادلهلتساوىظاهرها

فإنيالبائمر.ال!هوساوتالتتزبهطغثالحقيقةعلىجا!لوالنئمببهبهابأتىالنىفالآبة

وأنوأنئىذكرأيكونوأنمناالواحدبصنزلةيكئونأنفيجبتعالىايدعلىالأعضاهجازت

كبيرا.علوانلكعناللهثعالىمحتاجايكون

ا!ند!ت5-المحا

إليهوصلالذىالنضجإلىوصلقديكنلمأنفا-أشيركماإلمحجاز-مصطلحإق

فكان،مستقرةغيرمخعلطةاياولينشأتهامنذالبلاغيهالاصطلاحاتكانتفقدحالبا،

التمعبيوفيالترخصأوالاس!تعمالفيالتوسعبعنىالثالثالقرنأوائلفيمئلأالمجاز

والنحواللغةفىالمعنىهذ!تحتينطوىانيمكنمأكلبنلكفيجمع،عامةبصفة

6،المجازنحلاداخلةالكلاممحاسنمنوعوهماوإلام!عارةالتان!بهوصاروالبلاغم.

ا!.الأيهالأنبياء:سورةا-

.2!الآبةالحعر:سو!ة7-

.131صص.اج.المغدىالحبلر:عبد-ايقاضى3

.هاصص:التكدينلسنوسعدياتنسير4-

I!أ-جرالئوحيدالعدلرسايلض!من-اللبناصولفيالمخئصرالجبلرةجمدالعاضىر- I A.وقد

نحالىايلهفإنالوجهيقبحوا.لأ(وسلمعلطالله)صلىاللبىعنعدهاللهرضىهريرةابوروا.حديثورد

في606()تالرازىويتول1(.15حليثالبر-بالي-مسلم)صحمح.الرحمنصورةعلىأدمخلى

صورنهفيالضميرأنضهأ.وجوهأالأخبارهذ.تأويللىنكرواالحلماءأنواعلم:الحديثلهذانسيره

وحىتقببحعنألاحتوازلوثبالمضروبضورةعلىأثمخلقتعالىايلدانيعنىالمضروبعلىعائد

)خلقفتولهص!نتهأىكذا،الأمرهذاصورةيق!الصنلأالصورةهنالمرادانايضأومنهاهالمضروبنلك

19ثسامجميعفي!نصرفأأ!ضهفيلهخليتةكونهفيصعئهعلىخلقهأى(الرحمنصورةعلىالمايله

لحيلتولهسعلياأسمنخدمهالذىالئبريرننسالتبريروهذا.العالمجميعفيالشرةنافذنعالىانهكماالأرضية

الرازى:.الأرصعلىوالم!يلرةالئسيدناحمةمىصمورتهعلىخلتهالهاىايكصورةعلىأدمحلقالنوراة

.132ا-31ص.جا.308591ط.لسن،بيروت.الفكردلر.الهيهفاثيح،الكبيرالثنسير

6.26-.2ج.البلاعةيوالر:العرماني-"
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بصفةالمجازمنعذبلالمجاز،أنواعمننوعانهعلىالمرسلالمحازيحددلموبألتالي

تخصممصه.دونعاهة

هادالمرسلالاستعارىاوالمعازالحرسلالمجازهما:فسينينثسمألالغوىفالمجاز

ماالمرسلفالمجازالمشابهة،فيهالعلاقةكانتماوالاستعار!االمشابهةغيرعحثتهكانص

اسلنعملتإذاالبدلفظصدالتشبيهغبرملابسةلهوضع!مافبهاسمصلمابينالع!ةكانت

بهيعرفالذىالئحديدهذاإلىوصلفدلكنلمالمجازمنالضربهذا!لكن،النعصةفي

فيالمبالغةعنالخاليالمفيدالمعنىإلىالراجعاللغوكطالمجازإطاريحتيدخلفكلنحاليا

ادخلالزركشيوكذلك،التشبيهإطارنحتجنيابنعندالمرسلالمجازدخلفمثلأ،التشبيه

.اعاهةالمجازإطارتحتالمرسلالمجازع!ثاتكل

وبحدهاالمجازهالوانمنلونأبوصفهاالاستعارةعنفتيبهاب!يتحدثعندمالثلك

اوالأخرىمنبسبببهاالمسمىكانإذاالكلمةمكانفتضعهاالكلمةش!لعير"العرب:بقوله

فىييفقانكلبهمالأنالمرسلالمجازومفهوممفهومهابينيخ!طفإنه3مشاكلأهأولهامجاورأ

بينماالمشابهةفيفيهاالعلاقةبتييدالمجازالاستحارةولكلارقايلغوى،الوضعأصلعنالتقل

المشابهة.علقةعدافيماالمجازفيالصحداتيلكتعدد

تعريففيالمرسلالمجازإلىم(899هـ/386809)692-الرمانياشاروقد

لئلكاللغةاصلعنالتغببرجهةعلىالمعنىكبرعلىالدلالة.بإنه:قولهفيالمبالغة

يقومايأولىانوالمبالفةالاستعارةبينوالفارقالمحاز.حدفييدخلهاثعريففهو3.الإبانة

العلاقةهذهالرمانيويحدد.المشابهةعلاقةغيرعلاقةعلىالثائيةيقومبينماالتشبيه،على

للمبالغة،الخصوصعنللثعبيرالععومصبفةواسئخدامالصنة،فيالمبالغةمذماوجوهعل!

إذاالطئاجاءالقانل:كعولللعبايغةاكبرالأظمعنالإخبارمخرجالكلامإخراحوالثايث

العسكرىهصلأبىالصناعينكتلليتاملداوإذا263،281،282،-2.ج.البرهلن:الزركشي-ا

المجازيأسمبعدعرفعمائ!ئأينكرلمولكلهوالمعاز.،+الاسئعارةبحنويغفصلايعتدنعد+هـ(593)

المجازعنيتحلثإذفمو،المرسلبالمحازالاعجاذدلاثلفىايطرجاني)71،هـ!يعبالمكماهالمرسل

ألاسنمارة.حدعلىوالمبلزالاسئعرةينىاللشى

135.صصالفرأنشكلناويلثنهبة:افي-2

اقاهروعبدوالفطابيللرمالىالفرأنإععلزفيرسأنلثلاث.ضمنالترأنإععازفيالدكت:الرمالي-لم

2.طالعر-.ذخانرسلسلة.الحعلرتداد.سلامزعلولمعمداحمد/أيكخلفمممدتعقيق.مرحماليا
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طماييخحنالمبالنةوجوهمنوالثالثالئانيالنولجنانالواضحومنله،عظيمجيشجاء

لالصيغة.االمبالفةفيالأولالنوعيدخلبينعا،المرسلبالمجازنلكبعدسص

وللمحليةوالكليةالجرذيةوالمسببيةالسببيةأدمرها:كثيرةعلاقاثلهالمرسلوالمحاز

.ؤأدانعالمىقولهنحووالحالية،الناسفيبحلمنوالمراد"2ناذبةقفيذغ"نعالىفولهمي!

فيهايحلثنةفىانهموالمراد03خابدون!يفافنمالئ!زخنهقبيففنمؤجلأبيضئتأئنين

اليدإطلاقمي!المقصودالععنىفيسبباالمذكوراللفظيكونأنمعناهاوالسببلةايذه."رحمة

عنمسبيأالمذكوراللفظبكودأنالمسببيةوعلكة!يها،سيبلأنهاالفدرةاوالنعصةعلى

مثلالمفصودالمعنىمنجزءأالمنكوداللفظبكونانالجرييةوعلثةالمقصود،المعنى

المقصود،للمعنىبالنسبةكلأاللفظبكونأنوهىالكلبةوعائقة،الصلاةعنكتعبيرالسجود

يئؤفؤن!ؤالذين:يعالىقولهمئلعليهكانبماالشىءسمىإذاوذلك،كانماباعتباروالعلافة

زوحهاعنهالوفيالتىفالمرأةD.ؤغشزاألئنهرأزنجعةبانقسهنيئزئصنأزؤاخأويقزودامبكح!

كمالم،ازهـأجأكناللإئيوالمراد،بالموتيتالضىالزوجيملأنالوفاةبعدزوجهش!مىلأ

والحاليه.6والمحليةوالخصوصالععوموعلفة،سيكونماباعدبارعلكةلوجد

أخئهلقب)قابيل!قابينإطلاقلكبقيهيفسيرهفيالمرسلالمجازحالةسعدياويقدم

باعنبارالعلافةعلاقايهضمنمنالذىالمرسلالمجازسببلعلىهذاأنفيرى،زوجتهعلى

(ن"ويمكنسعدبا:يفول.البقرهسورةمن2343"الآيةفيذكرهيفدمكماوذلك،كانما

7"716ادا661ققال(ختههىقلنأعتىالمتزوجينأول)قبن(زوجةكانتحيثمنيكون

لابرهمولبس313لأ67*دهـاالرجلييممىانالمجازخرجثمومنأ!أ++"17313لأدلأ

وجدناخطربلاالمرسلةأحوالفيذلكجازالخطرفيوملالهما)إسحاق(ويبسحق)إبراهيم(

.81linmxمكانفيimnxيقولالنسبفي

I-دخلوبالتالياسئعارة،لنوىمجازكلاناعتبارهفيالرمانيمحنديظهرالنعريفمذافيوالخلط

التفعمير!فيالعقلىالاتجاهزلد:ابوحاهدنصر.عندهالأستعارةإطارتحثالمرسلالمجاز

.17الأية:الحلقسورة-

.701الأيه:عمراقآلسورة-

.121!.مصر.النضهدار.البيانيةوالصو!ةالقرآن:حسينالقالرعبد-4

.231الأيةةالبنرةسو!ة-

.121صص.البيانيةدالصورةالقران:حسينالقالرعبد-!(

.(1:لأ4النكوب!)سفر.وولدتفحملتاتهامرقبن+وعرت-

r.59:النكوي!لعمفرسعليايقممبرء
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بابمناختهلقبزوجتهعلىالرجليطقأنمحظورأيكنلمانهيعنىفسعديا

.لعجازا

وقدا،النأسعلطلتواضعايقاقالمرسلفالمجازأصطلاحا،يعدالمجا!أنوأعمنالنوعونلك

أحدئوهاسم(و13"نلأل!!بهيريد6"+أولفلأ!قولهيكونأن"والثالثبعدلهنلكسعدباأدرك

بالأنفافالزمانهذااهلإستحدئهالزوجةعلىالأخثاسمفإطن211"+أ+المنسوببمضى

اضعة.الصر!

تعالىقولهعددوذلكهالمرسلالمجازاسمبعدفبعاعليهسيطلقماأمامالفراءويثوقف

الو!جوه،بأفوىئخدعونناتايؤنلااىاليمينقبلمنياتويناكننميتولانيتمن+3عنيايؤنتاكنتغ"

والأذصقايى"الأببىاويي"يعالىفولهأمامالفراءيتوففوكذلكا.والقوةإلالدرة:واليمين

المجازيةللعلاقةالأصالةهذهفيالفراءييسيرولا6.ادلهأمرفىوالبصرالقوةأولىيريد:ليقول

للولهيدمرضحلنوفلكالع!ثه،هذهلوضيحبحادلاخرمثالفيولكنهوالدوه،الأيد!بدن

اسمالموضعهذافىالسجود:يقولحدتييشجنونآ.3وفنمالئيل!آناءألئيماآيات"يتثودآتعالى

إليهايشبرالتىوالعلمة8.الركوعفيولاالسجودفييقونلاالتلاوةلأنللسجودلاللصلاة

عنعبرولنلكالصلاةمنجرءفالسجود،الكلعنالجزءلعييرعحثههىهناالنراء

العمجودفييقوقلاالتلاوهانالتحوزبهذاشممحالتىوالقرينةالجزء،بالسجودالكلالصلاة

تأدنه.يحالى.ففيذغفولهفىعبلدةابويقولكماعمومأ.ةالصكفىنكوقبل،الركوعكىولا

إئفا3تعالىقولهأنالجاحظبرىكماالمحلبة،عحطتهمرسلمجأزوهو9،مجلسهاهلأى

لأنالمسببثةإماعلاقئهمرسلمجاروهو"،المجازقبيلمنانه01نازا.ئطوييئفيياكئون

الماللأنالسببيةاوظلمأ،اليتامىاهدالاكلهمعنمسببةعنهمالمتحدثسيدخلهاالئىالنار

الإدخال.فىالسببهوظلمأالماكول

.12!االبيانبة.والصورةالترأن:حسل!التالر-عبدا

.!4ص!ةايتكونلسؤسع!ياتفعمير2-

28.الآية:الصافاثسورة-

4،38.385صى2.ج.القرأنمحانىةالنراه"-

.45الآيه:صحم!ودة؟

!8.-3ج،،6.صى2ع.القرأنمعانى-الفراء:

.113الآية:عمرانالسورة7-

231.ص!جا..القرأنمصانىالفرا،:!-

.2001/.الفرأنمماز:عبيدةايو-5

.01الأية:ايلساهسودة-15

.52!/.انايييوالداحظ:-11
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6-أ!لعتف
الئىالعربلغةإلىالمجازمنالنوعهذاجميعأقتيبةوابنوالفراءعبيدةابوأرجع

المجاز.قبيلمنفعدوها.بينهاواللئادلوحذذهاالحروفطرحتستخف

المجازقبيلمنالعبريةاللغةفيوحذفهاالحروفتبادلانوراىأيضاسعدياوجاء

3،..ئن؟؟ول؟؟67.فلأ2،أبى؟لا6لا+؟؟+إكقولكالهاهمفامقيامهاطفمجازومن"فيقول

6؟يخ؟ه--؟؟فلأ،6،؟!ثأأ؟لأأ؟6كقولكمنمقام!بامها)الباء(البامجازومنمالكهم.وما

لإلأ+-لإ؟66د677+أف6إ7؟+7كعودلطالألفمقامقيامه)الهاء(الهاءمجازومن63"6؟لآ

ليامهالوادمحازومن.اشبهموما613لأمعناه'7i6ZVWv!للا6136'3!اللامعناه6!ا؟؟7

صوفياومفاموفيامه6؟بر؟76،566ا؟لإ؟يبملأل!أ؟6إلاييمللاكئولكنافعغيركلمةاولفى

هما(.)نظائرهماونظاير؟؟6؟8*أإ؟كالإف؟؟!،إ،؟+6،إ،7،إ؟وللأ66*دأ!بم؟+قولك

!؟يعلنىأأ؟33إ؟.لأ3؟6؟6،إ،؟77+قولكص!فىالألفمقامفبامهااليودمجازومن

مجازومن.ذلكشاكلوما01؟أأ؟6؟إ؟لاث!،لأإ؟!-لأ!ولكمل!)الداء(التاومقأمث!+ولأ؟

اللاممجازومن..."لابر؟؟؟؟"أ!3."6لإ-إأ؟فولكنحروبعده...انضافهاالكاف

فيسقوطهالميممجازومن...6غ)+ول6ولأمعناها6)ء)+ول56لأ+3كقولكمنمقامقيامها

ملثلف!سقوطهالنو!مجازومن.ول+6+()يبعىيبقاوإنما12؟يلأ؟+يبميبملا؟+6يامل!

.2،هـ1.اج.الترأنمعانيالنراءةا-

بعد)يم(أ+؟لائدال!ل!6؟6KID'6-إلأ؟؟6يثغأ6إلأ؟أا؟ه6716.؟أ6-إأل!؟دا6إ6؟+؟ديرأ،))؟لا؟+2-

02:35(،الئانىالأيامأخبار)سلر(عملهأساءالدىإسرانيلملكأخزبامعيهوداملكيهوشافاطايحدذلك

ق؟ث!؟7616!:أر73!،لم؟رأ،!أ.لمهأأأ؟أفلايا)-)3!،إهأ؟6،إب!)71ي!أ676!؟لاأيلا-)13-ث!3،70

اوجههميالقاءإئميممعثرةو!ضعوا!لوبمإل!اصنامهماصعلواقدالرجالهؤلاءأدمأبن.با(؟7!؟7؟ن،

ا:3(.،حزفيال)سفرسؤالأ.منهمإسدفهد

8:32(.اللاوبين)سنربالنار.تحرقونهوالخبزاللحممنوالباف!-4

3:18(.الثانيصموثبل)سعرضعبى.اخلصعبدكطدإودبيد!إني!-

14(.ت27الخروج)سفر+ثلاثعدها%وقويلاثةأعملتهاللجأنبالأستارمنذراعأغمرة"وخمم!،-

1(.21:هالخردج)سنرلت!ه"بتئلداههأباهضربومن+7-

:3(.71الئممية)ممعرللعمر.اوللشسم!اولها!يسجدىأحراليةويطد+ويده!!-

(601:أبو!)س!ريش!ق.لاعذا!ليوالنهاثينزبنينرال"فلا!-

4(.ت4راعوث)سنرفاخبرني+تفكلاكنت-"وان"ا

.(4:02العلد)سنر"لحظةالقد!االيروايدخلولا.و-11

1اللاريين)سنرالس!ث.عد"إلي12- i : Y.)r
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مقامفباهياالئاءمجارومن+..فبهامحازلاوالشين63!6للامعنىعلىالقوليكوقللا+36+6

الكلماثأواخرفيلواحق...6*؟فلا66616معناهلأ؟6للاأ++61كقولكاليود

ا"2ا!!يا؟أ+أ؟الأ؟66.؟3مئلمجازاتأبضألها

فيوجودهالفراءإليهاارجحاللنىنفسهاللاسبا!الحروفصجازسعدياأرجعوقدهذا

ولموأدفائاآيألئأ566أ؟ولأداأ+31لألأاخرجتيغيقولاللغةفىالشايعألاستخداموهو،القرأن

يفولونأقارالوهمإذاأهلهاا!.الواجبإلاالمجازلااللغةرسمعلىولأوقأتللآياثإقل

61،6فالواطعاماالحبصاربقولوانمصلووإذا؟د،6ياء66166فالوالؤبأالفطنصار

بلللئانيدليلأالأوليكونانبهيريلونولمس!لامأالثانىفيأبدأيزيلون؟37!لأ626

وفي3؟؟6الم؟نلا!لإ؟!،6بز6الثدقولالعكلتوبمننلكوبيانهوهويصدرأنيريدون

هواارداالشىءانمعناهاإنماكلهاذلكأشبهوما61+3376!الترابوفي،+6661163العصى

له*".دليلهووليسالثانيالشىءصارالذىبعينه

ئعالىقولهالحصر،لاالمئلاسبيلعلىمنهاالفراء،عندكثبرةذلكعلىوالأمئلة

السوقوذه!ثالشامذهبويفولوقأتذهبوأينيذهلاأينإل!تالولالعرب؟يذفبونافالن

لكثرة9.إلىإلفاءهؤلاءفىواستجازواالشاموخرجتالسوقوانطلفتالشاموانطلقت

فدو"ف!".باللامفبلت+7ف!هرينتلايبؤمنجفغناهنمإذآ!فقيفنعالى!قولهاياها.6أسنعمالهم

1(.!7:ميخا)!مفرخطاياها.جمبعالبحراعاقفي+وتطرجا-

الأعصقوانبنإلىيرجعهذااذيلركلنمهناوسعليا9102،ص!التكوبن:سفرلتنسيرسعليماخمة3-

3ء6،16!ول3شلواللونالميموب!ن6،6+6*،66معدفىوالهاءالألفبينمام!لالعبريةالملفةفى!الأبدالأ

ليم!عدياغدالظاهرةهذهإلى(العبرانيينالنحاةأقدمجاعون)سعدياكتابهافيناظمسلوىد/أشارتكعا

بلعموابنجناحابنمنكلاقونكرترالاسنتادات،الأمانأتمثلاخرىاكملوفي(اللغة)كتابكلابه

علىاعنرضلبراطبندوناشانإلاسديا.اذكرهالتىالإبدالحالاثببعضاستشمدواعزراوابنوراشى

مئطابنة32(38:ابوب)سفر8أولأ6صيفةانلاعنبارهيعمعديالبراطابنانثئادمثلايضأ،الحالاتبعص

74.هـ69-.الحبرانيينالنحاةاتدمحاعونسعلط.ناظمد/سلوىولأ؟أول.مع

2:7(.التكوبشر)حية.ننسأأدم+فصاد-لم

با!!لكناللامبإضافةمنعلقلس!الأهرانيلركلمسعلياوهماهـ36،:النكوي!لسفرسمدياكنسير"

أصمح.بمعنىيكون9ادبحرتيتترنعنلما6+إفعل

26.الأيةالاننطا!.سورة-فى

i.32!3.ج.العرأنمحاليالنراء:الم-

125الأية.عصكالسورة7-
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الخمهسفيمضعرلفعلاللاموكأذالخميم!.اليومخمعواالكلامف!يقولموضعهافيثصلح

وفىفعلأ.نضمرلمالخميسيدمفىجمعوا:فلثوإذااالخميسيومبكودمالماجمعو!كأنهم

والجزاء.\لملحمماباى"نجي!زينتلابيؤمفجضعتافنمقوله

محهازكتابهفىعببدةاسيدعلىكثيرأيظد!الحرو!مسئوىعلىالمجازولكن

كماالمجازثبيلمنإبدالهأوسعوطهاوحنفهاوحرتمكانحرتمجىءاغبرلأئهالقرأن

سعدبا.لدىجاء

يتزعوالعربفايرامجا!هوها!قابى"2خرف!"يثنفاتعالىفولهفيعبيدةايويقول

هاهنااممجازيفولونه"امالتائممنزفيمينثد؟زلنبلا+يعالىولمحوله03ناعلمناللاءهذه

يونسوقومكالولكالواوصجارهاهناإلامجاذئونم!+قؤنمإلا11تعالمىفولهوملالها،الواومجاز

طدن!م!ئعالىفولهللوأحقأخرمثالوف!6.فآمنواالأليمالعذابرأواحثىيئمنو!لم

.8لازممجازهامجاز"7بلافي

337ة090،172،238،282!ألضأوانظر20،23021.صىا.جانالترممانىاء.النرا-

461 131A،القرأنةإعجازفىرسانلنثالخطابىرسالةأيضأوايظر243،،6560155،!3ج

!18،!4.

.01!الآيه:النوبةسورة-

.962!.اج.الترأنمحاز:!يدةابو-

37.38،الآيتان:يونسسورة-

89.الأية:يوفسسورةو-

.TAYهـ278،.جا.الفرأنمثاز:ع!يدة(بو6-

.11الأية:الصافلتسورة-

،،508!21ج691251.3.!اجأيضأوانظر761.!2ج.أنالقرنجعازعدبدة-ابو!

39152112 5 1 2 0 6 , Nly.
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:"الآ5استفصاياعئعاالئأ:يالئأ،

اللغويةوالثأويلاتالوجوهكللحصرصحاولةف!العفلىالاجنهادعلىالطريقةهذهيعتمد

الآيةاوالفقرةوحملالاعتبار،لمحىوالصيغالئواكيبعليهايدلانيمكنألئىالآيةاوللفقرة

فهىلذلكالمئشابهفبيلمنهذهالآيةأنعلىيعشدونلكالمخللفةاالوجوهعلىالكلمةأو

للعقل.الموافقةايكئعرةالوجوهتحتمل

اللغويةالشواهدبتعدادوحصرها،السابقينتاويحتيذعيمفىايداالطريقةهذهوتنحصر

ويقدمومعتقدهفكرهإلىالتفسبرإتاقربالمفعمربرجحيم،واللغةالمائورفىالآيةاوللكلمة

رأبه.صحةعلىالدلبل

للكلصاتاللغويةالوجوهكليحصركانحينتاالطريقةبهذهسعدياعندالتفسيرزخروكد

الئىلها+"93للفظةيقسيرهفىسعديابقوللممثلأالآراء.احديرجحيم،الخصوصوجهعلى

لفظةلأنيأخذلاأن61؟فيأ؟.لإ-؟بم+6لانجأوفسرت!التفسبر:محلالفقوةف!وردت

وهوكما"والثانىواكئرها،جمهورهاوهو"الذى+الأول،معانىأربععلىاللغةف!6لأ!ا

ذالكما"إذا"؟!مقامومنه،ابيهم)اساعوا(اسوكطيعنى2أ؟!3لأبأ!مأ،6لإ1قولهمئو

اقوصلةهوماالذىاوهوومنه4لايا"6؟لبأ،"،6لأيلأوايضا"6ا؟فهايتغل6ليألاش-؟3؟63--9

76766.611-إلأألأ،6-؟3لالا؟466إأيا؟666،لأيخانحمياكقولكذىويصنعكذىيععل

وهى:"لاا؟116للفظةالمحتملةالوجوهسعد!ايحصرانفبعد

المئماعع.معناهاهووهذ!،الذىبمعنىيكونأنا-

6،؟3؟76،6."-؟77؟لألأنباة؟.؟6؟؟36!،إ"لم؟.؟إ؟نجبأفيل!،--؟6166ا-)أ؟ثا؟6

)سفرالكنطنعطن"بناتصلابدىزوثةتاخذلاالأرضوإلهالسماءإلهبالد+فالمتحلفل!(؟؟؟لأ!6وأ!3!غ

إ.:423التكوين

!(أفى7ث!،أك!بأبم6-ك!نجا66-؟با،67.إدإ،؟7؟؟6!لإلأ-ث!136فى7الا!6و3)4-

34:27(.النكوين)سفراختهم.يجسوالأنهمالمدينةونهمواالتدكلىعلىيعتو!بنوأتى"ئم

+الوبلوصاياسحعنمإذا"البوكة1؟6؟ه6.91إ+أ+"لأ-ثغلاأ9؟لاأ؟لاأ،6جم!ش-؟ث!؟63--لإكأ-+لم

ا:27(.االنثنية)سعر

ا.إذ6!لم7-؟بالأ".61ل!?61؟.؟لأ66!6+.أ-!لأ!3؟+؟؟+باكلأأ؟"؟،؟،"6لبألم+نجالأا"-

.:22(،اللا!!ن)ممنر.الربطاهىمنوأحدةبسمووعملرنيساخطا

)سمريمدذا.إلى(صليعيزوديلكىالد!رعردلاةإلىرسافىللتعطيالملث!عكحس!انللحلك"وئلت؟-

لمى2-7نحميا

14-الئكوفا:يدنرسهاش!بر- i.
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كما.بمعنىئكونأو2-

إذا.بمعنىثكونأو3-

.المضارعالفعل+أنتعنىاناو،-

وياملنا:"ف!عول(المضارعالفعل+)انالرابعللوجهلرجمحهسببلناسعدمايقدم

علىأحلفهوإنماابيهرهطمنإسحاقاأيشحقبزوحانأعنىيفعلا!علىيحلفهلمفوحدنا

غيرهيدفىهونعموبابيبهكىهولابابلأن)الكنعايبين(الكلنعايبممنيينوجهلاأن

يومىكمنذلكوشرحكئيره.مراثبقعنعموفى،واحدةمرةيععإنمالاف!الكنبوكذلك

حق.والباكيالأوللافىكنبفإنما)ماء(ماولابهيمهولاإنساقهذاليسفيعولإنسانإلى

فيصلقفإنما)ماء(وهاوذهبوفضةوشجرة)طائر(وطايروبهدمةإنساقهوفالفإن

901فداطلوالباقيالأولالنعم

كانتإذالقرآرإعجازقضبهعنكشفتالتىالطرلىإهممنالأسلوبهذاكأنوقد

منفريقاعتبرمذلكعلىوبناه.غزيرةادديةثروةمنوآياتهنصوصهفيماعلىقويأ6دلبا

وجها،عشرينإلىيتصرفالواحدهالكلمةكانتحيثالقرآقإصحجازوجوهمنوجهأالعلماء

وجوهصرفةفىسليمانبنمقايلكتابومنهاهالبشركلامفيذلكلوجدولأوأفلوأكلر

حصالالفرآنا!".بالولهالرأىهذاطالبأبىبنعلىالأمامابدوقدونظايرهالقرآن

.2هجهأو

وحملالفكريهعقائدهماصوللبيانلهممذهبأالقرأنوجوهنظرلةالمعثزلةاتخذو!د

الاجتثاد،عنالمعتزلةدفاعمنطلقفمن3،مذهبهميوافقالذىالعقلىاللأوللعلىالآيات

اهللقولخلافأ،تعالىادلهمر)دكونهاواحتمالالآيةتحتملهاالتىاللفويةالوجوهكلاجازوا

ألالطعيمكنلااجتهاديةمحاولاتعداهومايعالىايثهمرادهووأحدمعنىللابةيأنالسده

بها.ا

التوراييةالفقرا!يحتملهماكلجمعيحاولح!ىالأسلوبلهذاسعديالجأوقد

منالعبربةاللغةيزأءلناييينشتىوذلكالماثور،أوالمشيورسواءمعانيمنوالكلماس

لكللصلحالأوجهمنالكئدرتحملكلماتهوأنالقديمالعهديزاءأخرىياحيةمنويبرزناحبة

سببأقدمهالذىالسببيكونأنفيجباالأوجههذهلأحداختدارهليبررعقلهيعمليممفسر،

عفليأ.مفبولأ

.015!:النكوينلسنرسعدباثهلس!ر

.541!.2ح.لاتثلنا0طىلسيوا-2

78.ص!.القرانمان!كليلتا!-".."1، وسحه.-طا

11.375والمنسروت.المنسبر:الذهبىحسينمحعد-
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ملامنهاضروبخمسةعلىاللفظةهدهيان"وعصو"أ؟أ*6وفسرت":سعديايقول

663*؟6؟؟*؟كمالومنها!ب!!أ16ير!6إ؟1*إلقوله -;7n؟n2!6*6؟؟"3نظاموملها6ء؟أ

ةلأ36؟6وبعكسهأ(؟3أ6-؟31لأنهاوأفدامقلبجراحومنها+؟6*6!63'ا*ثا؟أ!ئم؟؟+دأ

لأنعموممحناهلمحإنمامما؟نفسرهاناوعلى16-؟لاإلأ+؟؟6+اإ؟ول؟*عمومومنها؟؟؟6

كله!!البيتيشغللاالسحاب

النشاطمنإ!برالقسطفكاناالنظريةلهذهالأقربهىاللغةشوأهدفإ!شىوكعا

ذلكوناسب.اللغويةمعانيهاواسئقصاءالكلماتيحويرمنئمكنيانهافيهاب!صبالئفسيرفي

التراثعلىالحفاظلمؤسسةكرنبساودورهالعقليةنزعتهبينالجمعمنمكنهحشاسعديا

السابفبنآراءبترجيحإمابرأبهوالإدلاءوإبرازهاالسابقينأراءجمعيسنطيعمابقدرفحاول

ايهما.صحةعلىوجدإنالدل!لويقديمجديدرأىشرجيحأو

م(19هـ/8920)تالخياطالحسينابيلدىوخصوصأالنوعهذ!سكلوثد

كاالدفاعيةمهمئهممنيتايثيرالثالثالقرنطوالللقرآنيقسيوهمفيعامةظأهرةوالجاحظ

فااللن"بضخوAىيعالقولهيقسيرهمفىبالبداءقولهمفيالروافضعلىبردالخياطفهذا.الدين

منقولأالآيةفييمكنماكلهىيأويلاتأربعةلهمفينكر8ااال!تال!اثمزجمنذةؤئئينأيتثناء

مئالاالشرطيةالقضيةصورةهنالجاحظوائخذ9.إليهذهبوامابينهامنوليسومعقولا،

رملاالسمةتلم)ئم؟كد.ج!6(لا.؟6،6317-؟؟أ؟؟-فىيا706اإ617،ول133إول؟*إ؟!أ؟6،؟+-)1.7ا؟داا

.17(9:اللاو!)سنرالمنبح(علىداوقدهامنهاكنه

28؟الخروج)مشرلىهللكمنواوسعمهمأياديهموتملاوتمممحعممحهوبنيهالاهاأخاكهاروناونلبس-ا"

(1).

.(2817:الخروج)سنر....عتيقصف.حعارةصعوتاربعةحجرترصبعفيها-+ويزصعر

5(.7:(سثير)ممنربنلبه.يتحاسرالذىهذاهوواينهومنالملكةلأسنيروقاااحشرلروشالملكافتكلم-ا4

03(.:ا6حزقيالسفر)صليطةزانيهإمرأةفعلهذاكلفعلتإدالر!السيديغولقلبكامرص-امار

ا:4(..حرقيال)ص!نر.السحابةمنالبيتفامئلأالبيتعتيةإلىالكروبعنالربمجد-"فارتنع6

64!.التكوينلسنرسعدلاحمقسير7

.93بةIاالرعد:-سورةإ

منالعلمأهلناولهاوئدالبداء،بوجبمايلوتهاالنىالآيههد.فيليس.إنه:الخياطالحسيذابويقول-لىا

كتاليفيفيهدلموحدينالأثلجعلنكرهثلالدهإنبعضمةفقال.الرأفضةناولئهاهاخلاتعلىادمسدمين

ماالصلائكةمنهلكلسخفيهءمعمومذاكتاليأصلايدوعند.....الخلقبعفظئعبدواالذبنالمد+ئكةسغثه

بعضهم:وفالخلأا.يكونوكمعلثةيكونوكمنطنةيكونكمفيهمكتوبوهو.كونهف!لاللهعلممنيتدم

وقتاىأثلوللنهيملالمحايمايسلوقتاى،احلللئوراة:اثلكئابلكلةيقول.لمحتابأجعلثكل

يعدىالكئالط"ام،وعدد.يشا،ها+وينبث+الكتبتلكمنبئاه.ماألئه.ويمح!ولت،وللقرأنوقتاللزبور
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قافقاذالطبزأؤتففذيعايىفولهفيتاوللهنلكومئالمخالفبه،مطاعنفيالإجابهعلبهيبلى

المعنوىالنسقمنالفصهفىمأببيانيبدأحيث01،الفابيي!منكانانمانفذهذازىلاي!

الآبةفيال!الاتواصحابوالدهويةالمنانيةصطاعنعلىرديغإسهابهفىالنظمدنئابع

2.واجوبئهااسنلةستةلياياخرىالسورف!بهيتعلقوما

الئفسيرامنالأسلوبهدافىالماثورالىالرجوعمنالمحتزلةبمنعلمذلكولكن

فإنه03،ضثوزاطاةفخغلناهغمبممنغمئواقاإيخىؤفيمتاةتعالى!ولهلفسرح!نفألرماني

.(البيانيالإعجازلابرازمحاولةفيالعقليبالمذهبالتراثلمزج

مفسريمنالقدماءيزاثبجمعونومحاصروهالشريفمصىالمئالهذاوعلى

كانأنهسكلرالجبار،عبدالقاضىومنهمالئفسيرافينظريتهماصولعنوبعبرون،المعتزلة

كثيرأتطورالأمملو!هذاولكن.ولغويةشعريةذخبرةمنلديهبماالمعتزلةتأوبلثيجعع

الاعرابيالمحلإحثعمالاتبياقمنيتخذفكانالزمخشوي،اللغةمجالفىابرد!ميدعلى

منوالصعانىالتراكيببلنفبماالبلاغلهلتأملاقمفدمهوالتراكيبللالفاظاللغويةوالوجوه

تخريجفىالقراءاثاسئخدإمإلىبالإضافة،الببانيالاعجازفيومشاكلهالأداءف!مطايقة

إتىأؤخبتااإذئعالىقولهتاويلفيلوضوحنلكعنالزمخشرىعدروقد،القرآنيةالوجوه

الآلةالزخرف:)سورة"حكغفعبهيتدبتاأنكتاب(ئمبى+وإنة:قولهوهوالكثأباهذهمنهنسحتالذىالأصل

ماويئبتيشاهمافلكمنايدلمحوثموالشر،الخيريكتبان(لركمنذملكاقألمابن!عبعضعمةوقال4(!

التاوبلاتمنفكرناهايونلهواختيارهاالأيهلمذهالرافضةوتاوللجانزة،كلهاالناوبحتوهذ.يشاء.

والتابعب!والأنصارالمهاحرينوإكقاريالرجعهوالقولوالجبرالتشببهمنانهااخليلرسانريشبهالصحيحة

التتافةمكتبة.ححازىمحمدةومراجعهنقديمالملحد.الراوندكلطابنعلىوالردالأئتصار:الخياطبإحم!ان.

.ا2!ا-19!.8891.ابديلط

.02الآبةةالنحلسورة-

للعالىإلايكونلاوالعقابابالعقلبالهدهدتوعدنسليطسيدحالأنالأيةلهذهالنقدالمخالفوددجهح!ث-2

!هدبضواللامبالألفالأيةفيالهدهديعربفأنالجاحظفيرى.مكلفالهدهدأنهذاوصحنىالادمي،(ى

رأبناعنلحاإلاالحعدفعرفلمانلاصالجاحظصنياانطلقالنىالاث!رطبةوالقضيةوبرهانأ،أيةلمكون،بعينه

انتقاداتعلىالردليالجاحظلجدأئمالهدهد،حتئايثرقوةكايتهناومنبالتوة،عرفوالضحفالحلون

فهمه4يونرأههايتصالهأمسردهلعاوفهمعلمعلىالهدهدوهلالهدهد،كحممسالة:مئلالملحدةالفرق

/،.الحيوانالجاحظ:سبا.ملكةخبرمعردةعدمديالدهريةطعنوكذلكبالثبح،للهدهدسليمالاوتهدبد

-7763.

23.الأيةالذرفا!:حممورةر

86،87،ص.الئرأنإععلزلىاللكت:الرمالي-4
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ويطلبالدحوفواعدبظاهرالأخذمنالنظمثنافرإلىيؤدىمايستهعنإذ91يوخىمأ(مك

وبعضهاإليهبعضهاورجوعموسىإلىراجعةكلها"الضمانربعولهالنظميناسببماتأويلها

النابوثهوالبحرفيالتنوت:فلتفإنهالنظميئافرمنإلدهيؤدىلماهجنةفيهالئابوتإلى

جوففيموسىهووالملقيالممذوتقلثلوضركماقلتالسأحل،إل!الملقيوكذ!لك

الذىوالقانونالترأنإعجازامهوالذىالنظمعليكفبننافر8الضمانريتفرقلاحئىالتابوث

الاوإرادتهيعالىاللهصئمبنةكانتلماالمفسر.علىبجبمااهمومراعاتهالنحدكطعليهوفع

وجعلالمجازسبيلنلكفىسلك،إليهوإلقأءهالساحلإلىبهوالوصولالبمماءجريةئخطئ

؟+.بالساحلاليمفليلقه:فقبلرسصهويعنثلالأمرليطيعبنلكامريصيزذوكانهاليم

38.الآكة:طهسورة-ا

سورة.ؤغدهئقلفاللةتخعنن!ئلانقولاالئىالأيةفيوكنلك03/62،63،الكائمات:ايزمعثري-؟

7jolt،،الأيةايرابم: / r""*،67الأ3/84طه:سورة.تختفةننهؤ-أللث.ؤان:تمالىوقوله، ،f

.85
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:.أادلالاثلاعتداالئاايعأت

اللفظعموماحدارواقبل!الصحابةانحبنكىالقرأنعامتخصيصالسنةاهلأجاز

وائبعثالبشةاهلخالفتالمعئزلةانحب!فيمعبنة،اشخاصأوخاصةمناسبةفىالوارد

.االعمومعلىالخطابأصلبأنبذلل!واحئجواالخوارج

الطرفوض!ضوأ،القرآنفيالخطاباسأليبجميعفيالقاعدةبهذهالمعتزلةأخدتوقد

علىالمعتزلةتعينالتىالضوالط!النطام"وضحوفد،خصوصيةمنالنزولاسمابفىعما

بىيكنولم،العمومظاهرهالذىالخبر"إنفقاللغوىعموممنالاياتكىمااستيضاح

والأخداروالاجصاعالقرآنييضفححدىعمومهفىيففأنالمفسرعلى،يخصصهماالعقل

".2عمومهعلىقضىفبهايخصيصاللخبربجدلمفإذ!

خاصالخبريكونأنبجايزفلبساالملحدينمطاعنعلىالردذلكمنالمهدفكأنوفد

انيجوزولا،العقلفىخصوصيتهيكونأنيخصهومأالخبرمعإلاعامأمجيئأجاءوقد

03الخبربعدالخصرص!ةيجىءيمخاصأيكون

خققدثؤقاوهىوخصوصهاهعموصهاحولطالإشكالمنالكئيرأيارتالتىالآيةفمثلأ

يجقنغذرأنا!ر-لقذيعالىقولهبدليلمخصصةانهاالسنهأهلبرىيذغئذوب!اإلاوالإنرالجن

خلقهماللهوأنيخصيصفبماليسعأمةالآيهانالمطئزلهودرى.\إننبىؤاانجينقيكديزا

والقاضىالفراء6بقال!ماوهذاحجةالفرلأهلفيهوليس،يعضوتركبعضهمفعلليقعلوا

يأخئونهالأنهمالمعثزلةعندالمحكممنيعدفالآبةهداوعل!8،والزمخشري7الجبارعبد

علىبئأولونهافالمعئزلةالسنةأهلبهايستشهدالتىالآيةأما.ئأويلإلىحاجةدونبظاهرها

.9العاقبةلاولكنهايعليللامللست!لجهنم"فياللاموانوحذفأ،مجازأفيهاأن

ربما،السنةأهلاثبعولكنه،اللفظبعمومبالأخذالفاعدةهذهفيالمعثزلةيتبعلموسعثيا

فىوشراثعأحكامعلىيطبيقهايمك!لاولذلكوالشرانعبايأحكاماخنصثالقاعدةهذهلأن

!2..276،،41،صص.الاسلاميينصقالات-اياشحري؟

.75478Ar-0/1والتبيينالبيان:الجاحظ-

83ا/ةالعمالق-المرجع 780 -Vo.

56.الآ+:الذارياتسورة-

1l"1!.المفسرفيالعقلىالاتحا.:ريدابوحاهدنصر9711الأية؟اتالأسسورة-

13.98.القرآنممك-النرأءة

11'أ/.ألىا!رمتشاب.الحبارعبدالداضى- ! 62، A.

.601،(01/50الكفمأت:الزصحاثرى-

.163صصالئفسهر.فىالعفلىألانحا.زيد:ألوحامد-نصر
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واحكام!الوعيدالوعدآياثف!يظببقأاكثرهىالقاعدةهذهكانتفقد،اخرىليانة

بعضطاكياقالئوراةفياللفظبعمومالأخذيستطعلمسعدياانالأخروالسبب.العبادا!

مضيةمئلوالثشكيككللطعنمحلالكانثبعصومهااخذتلوالئوراةفيوالأيفاظالفقرات

عنهمأمنعهاولنلكوحواء،آدممنهاأكللوالشحرةستوفرهاكالثالتىوالشرالخطيرمعرفة

عامبشكلليسالنثرةفيوالشر()الخيردا61دماأد(نأغبرسعلبماانالمخرجلكانالرب

يكنلمأدمأنايدوصنهالذىدا613اداامأواقول"سعديا:يقولوجزئى.خاصبشكلولكن

إسرأيلبنىكلاماجدلأنيمنهبعضمعرفةلكندالشراالخيرجميعمرفةهوفلسىيعرفه

نبيهمعدالإسراييلموسىقولذلكمندا613كااايافعالمنفعلعلىفيهيقولون)إسرأئيل(

لهكانثمنانومعلوماأ؟لاairyأة؟66لأ7!-إ؟6لأفبأ9؟هير36سنة2"لهملثملمالنين

يخرجونلكونولمفإنهمفقطالحربعليهبقيوإيما،ايناسي!لأ61"أدكليعلمسنةا8

إلأ"616ييغ66،إ،.لالا36+6؟)؟!أئيماأأوفوللأ661+الأالملاحمفسميت2.منأقلإليها

خاصقولبللا61أدلأكليعمفولهولبس6أدلاأ-لا؟لا؟؟66،؟؟6لمأير؟؟."؟637؟

؟أ-+؟؟6166؟لالأ؟أ،"إه."!6؟؟13جعهجلاي!ر!قوللا.اممعهإطلاقفى

ومالهولدهعلىأغئصابهفيخاصيلعام،هولس63-؟لأ"بإأ+7ا.فى--!بؤلالإ!-؟لا

00111.وانصافه

إلىأولأفأعادهاالععرفة،فضبةفيلأ613كااخصوصيةيؤكدسعديااقهناونلاحظ

إلىانحثازهتؤكدالتىالتوراةمنالأصالةجمعثمإسراثيل،بنيب!نالشاثعالاستخدام

لا.61أفىلأخصوصية

:93(.اال!لكثة)م!نروالئ!ر+الخيراليوميعدفوالمالنمنذبنوكم-ا

5(..،2:النكوين)ممضخير.أوباث!ريكلمكانننلرلاالأمرالرلطغدمنو!الاوكئوئ!لايك-مام!2

النكوبن)ممنرشر+اولخيريعنولييتلمأنمنا!ترزيهالليلطلمسالأراميلااانبىالله-.وأتى3

.)*31033،4

دلدمة"ي!+أ6كلمةقيالما.حرففيفولهييصوللظر72،73،صىالئكو!لسنرسمائ!ص4-

"111-الث!ي.!ومنلربالغح!وحه
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لففا!غر:لة.االمفاصدلاعئماالئأ:خاهسأ

هذادلئحتيقاللغديةاالمماصدمنالألفاظوراءعاالكشفعلىالطريقةهذهوتعتمد

قاعدتبنخدلمنذلكوبتحئق.العقليوالمنهجاللتو!ماالمنهحببنالمزاوجةصبدلاالهدف

الكلية.الععائ!منفبهاعمابكشفلغويانخريحأالآباثكخربجأهما:

العقلية.النظريةعلىيناءالمعانىهذهمنيالرإجح-الأخذ2

الندممل!العشاعرعنالإلهلينزه3616+!+لقولهسعليايفسبرالأسلوبذلكويوضح

العقلي.بالدليلالحكمثماللغةفىالمشهورإلىوردهوالغضب

ندامةمنهامعانىسثةعلىمقعاللفظةهذهلأنيؤاعد3361!وفسرثسعديا:-.بقول

؟..سخونةومنهاصفح...ومنها..*)عزاه(عزاومنهاثوإعد...ومنها...المشهورعلى

l'M*36أهللغةمنوهونظر...وصنها v،مقامحامىأناKrzn luxيفخيمالنونويكون

هدهفعلى..اللزحومبلغةكلمةياخنونكانقدكعاالعبرانيبن)العرايين(القرايينفى

أأل!ا73تللأخرإل!اولمنلأنه"،!6!علىعاطفأ6أ9)-؟3إ؟؟؟يإد"يكونالعبارة

56"+3،زياثثهوتكون++66 "7 -Ivyصنعهبماأنهوضعنا.ماعلى6+66دالهـأ3،وأيضآ

بلأبدداهممناصعبالعقلفياخئرامهملس!)ذيخترمهمأنعلىفالوفهوشىءمنلا

لألأد761ويكونمشهورهاعلىالنلملفظةمن33610،66يحصرفانيمكنوفد...أسهـل

ئقولالسنااصف.التىالطريىهذاعلىنقصقدريهيشوبولأالخالقفعلإلىألهضأ

لاحيثمن2،؟،66*أ؟فىبرياه؟6؟6،قولهنحومر)شيثاأشيأ)لطولياء(للأوليايحذر

قولهنحو)شيئأ(شدألخلفه)يئمنى(يبمناإنهايضأويقولمنه،بحذرهموإنماخوفيدخله

!انهالاههميمنيهم!إنماالرخكبةفيعهثحللاحثمن63؟؟هإ؟61330؟6؟،-إ؟أ

هميفرحهمايهالتولاخالصحفرح..وإنمافيهيحدثلاحيثمنالصالحبنباعمالبغرح

لكنمه،لايحلانوشتةغمةلأ؟-؟دأإ؟+بإ؟3،فىنقولانيشثتبمفكذإكباعمالهم

حلىبالوجوبالندامةبهمأولحع361!وكنلك.وخالفوهوعصوهكفروالن!نف!احلها

"ا!ربهميخلقهمولمالدنيافييكونولاانهملمنو

الندامهتعتىوالتى،onnلكلمةاللغويةالمعانىيعددسعديانجدالسابقالمثالففي

لدىوحتىإسرائيلبنيببنالمشهورةمعانيهافبجمع،الإلهيةبالذاتيلبقلاولكنها

6(.ة6الئكوبن)سعرفلبه.فىرثاسفالأرضفىالأنسانعملانهالرب!فعزنا-

2(.32:لاالننلبة)سنرأيعدو.إغاظةمناخصلم*لي2-

5:92(.الئئدية)سنريئندني.حتىهكذاكانفدههملبتيا"-

،101أ-50مى:الثكوبنلسنرسحلياخعمممر4
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بالذاتيلحقبشريةماثماعرهناكبأنيؤحىاللفظةلأنونظرأله،المنامض!ةايطوانف

ولنلكالمشاعر.فيهايحلولانقصيلحقهاالإلهبةالذاثانبعنىلاهذافإنالإلمية،

!لاالالهيةالذاتييرهحنىفلوبهم،فىالندامةأوفعالذىهواللهانعلىسعديافسرها

بهانفص.يلحق

اللفوبةالمقاصدمنالألفاظوراءعماللكشفشمحىالمنهجبهذاالمعتزلةكالثوفد

اللغويةالثاويلاتمنلفبلفلا،الخصومشبهلدفعوذلكالالهدةبالذاتيليقالثىوالصفات

حئىالعربىالشعرمنبياتوررعهالقرانلإعجازالمظمرالدليلصحبهماإلاوالثحوية

وماالآياثبينساوواإنهمبل.المفسرينببنللمفاضلةمقباسأالعربيالشعرأصبح

الائمعر،منمقاصدهايوضح

فىللشائعالئوراتية!الألفاظالفقراثمقاصدردفىسعدياالمنهجهذاافادوقد

فكرهيناسبماواخثلارمنهاوالتاثرلهاالمائمهورةالمحالىثحميعومحاولةاللغةاستعمال

شعريوحدلاكانفإذاواللالمود،المشنالغهمكانةع!الحفاظعلىساعدهونلكوأراءه،

بنلكمحاولأالئلمودلغةفىالحكماءايارمنابيهيرجعماوجدفعدإلله،يرجعجمرانى

علىمئالوخيرحاضرلهاوبألتالىماضولهاولراثجذورذاتالعبريةاللغةانإئبات

أورشاه.الذىالسأبقالمثادفلك

التعسير،أنواعمنالنوعهذاتاسيسفى2الجيهارجمدوالقاضىللحاحظاالفضلويعود

علىواكداماللغويالأسئعمألفيالعرييبالمثالالالتزامالمفسرينالجاحظأوصىحيدط

واشتتاقاثأمثالمنللعربصاومعوفةغهاحجمواعماوالكف،عليهالعربأخمما

أوكالتشرأايشواهدمنبالكثيريأويلائهيتبعكانالجاحظأنفيالععببهوهذاولعل

زئنامومنى"ؤفال:ئحالىقولهفيالدملبللاميشميةعلىالمعنزلةاصطلحشلألنلكنثرأ.

لامبأنهاستبيبك"3،غنييضيفوازئناالدثياانخياةفيؤ(مؤآلافيينةؤمطمزغؤنأتنتإنك

أونوهاكانهمالضصامرهمعاقبةكاذلماولكنليضلوا،المالبوتوالموقالوا.العاضة

العاقي."لامفهى

.10،01،317'01/0انيعبوا:يطحظا

.04/1231المضىالدبد:حمدالتاضى

88.الأبةةورن!رطسرة

31-.،م!"طاالبر:ايزدك!ئى A"
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علىولأ+رأ1363ول7+ظجملةلتفسلرمحادلتهفيالنهجهذابمعلىس!ديايايزويتضح

اللفةفيشائعمجازكليقولوانهاوالثفخيم،للت!يماللغةاهلاضعيؤمنئماعمماذلكان

.االأرضعلى!السلطانالسيادةناحبةمنايلهصورةعلىآدمأنبهالقصد

هىفاللغةوبالئالى2،اصطلاحاللغةانعلىالمشزلةمعسعديااتفاقإلىهداوبرجع

الذىالوجهعلىإلاالضيدةالعبارةاسنعماليحسن*لاالجبار:عبدالقاضىيقولالقصد.

مواضعانهمفياللغةأهلإيتاعيحسنلاولنلكعابثا..بهأالمئكلمكانوإلأله..وضعت

".3اللغةمنوضعوهفيمابمقاصدهمالعلمبعدإلا

انمصرلملكفالعندماإبراهيمسددناعنللدفاعلصالحهالمبداهذاسعدياطؤحوقد

يطلقانيجبزاللغةانفيوكذبهنبيبانههذافيالملحدونوطعنأختههىسارة

يرىلامايرىالشاهدكانلما"سعديا:يعولالعصد.فالمهماختهامراثهعلىالرجل

)الشىء(الشىيضعلا)المؤمن!ن(المومنين)الحكماء(الحكماأحدإبراهيموكاقالغائب

بممببالرجاليملالوفدأنملهصعكاذقدأنهعلمداالقلديلخوفورأيناهموضعهفيإلا

وللحعهمالمكروهويلحمهاحرامأسارةوياخذويقللوهأنإبراهيمف!خوف)نساذهم(نسايهم

اختىإنهايالول(نفرأىبإمساكها.اويبمعاوتتهاملكهامعكلهاايأمةيهلكأنولعلايضأ

منوهىالقئلمنفبتخلصاللغةنحتملكماقريبتهأنهاذكرناهالذىالضصيرعلى

7،الاثمكاوهمالمكروه

عفذممتجئت"فقايعالى:فولهفىالبكاءيأويلالمسلحلنالمفسرينعندذلكمثالومن

اهمهاناويلية،أدجهعدةالرضىالشريففبهاييكر."منطزبنكانواؤقا9زضوآالسقاء

بعدوالأرضالسمأءعليهمنحزنفلمقال:ئعالىفكانه،الحزنلمغدىهاهناالبكاء"اق:قوله

الحزنعنبصدرالبكاءلأنبألبكاءالحزنعنسبحانهعبروإنماآثارهماوانقطاعهلاكهم

فطانهاوفارفهاسكانها،عنهاظعنإذاالكاريصفواانالعربعأدةومن،الأحوالأكثرفى

علاماثظهوربمعنى،والاتساعالمجازطريىعلى،عليهمومتوجعهعليهمباكيةبأفكا

العصدإلىعمدالرضىفيثاعنها.6والأنسةالنعحةاسبابوانقطاععليهاوالوحشهالخشوح

51.،هـ05ةالتكوينلعمفرسملبانفسبر-

57.!:السابق2-المرجع

18.لأا5.المننىايعبارةجمدالقاضى6-

هـ،13.:التثوينلسفرسعلياثفسير-

.2!الأية:الدخلنسورةر-

.303صى.القوأنمحا!ات!يالمهانثلخيص:الرضىالشري!،-
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سكانهايهحرهاحبنالداريصفونعلدماالعربع!ندشانعهوبماالمثلوضرب!الثواصع

حزيي!.بانها

للذاتالننزبماختاروامنلدىالتاويلشلضعنمنللكلماتاللغويةالمقاصدكأنثفقد

بالذاتنقلرنعندما)ثلب("؟د+كلمةاناعتبرسعدبافمئلأبشوبهاشىءاىعنالإلهية

وأفلبلهيكونانعنالإلهيتزيهاولا:امور،ئحطهليحققوفلكالذاث،علىتدلألالهية

اللدأقليبين:والثالثبالتعدد.ييرحىشئهناكيكوقلأحتىلل!وحيد:والثانيحسي.عضو

المعرفه.علمعنايلهلينزهذلكعننوحيسألهولم!سهمننلكفعل

أ16)-؟3إ6إ"؟6إ؟وفسرثاايارضلعنأعودلاذاتعنادلهوقال+سعديا:يقول

،+؟6.ولثما؟لاأقولهمئلوخالصه)الشىء(إلائ!ىذاثعلىيقعاللغةفى"؟++لأنذاتهمن

تالأنهومعنىذلكشاكل!ما3...ه؟نلابغ6-؟دلإ3؟نلأ،6.يافىأ؟؟6قولهوص!!د؟د-!!

التتريبه".علىذايهمنبهابتدىهوإلاذلكعنأحديسلهلمانهاىذائهمن

منيفنريغةعاىتجغننائائئم.تلحالىقولهاللغويياويلهالرصىالشريفعندملالهوعن

للطريواسماللغةأصلفىالشريعةلأن،الاستعارةوهذه...:لقولإذ+قاتدماايامز

مواردإلىالعوصلةالطرقمالأتهاشرائعالأثيانسصتوإنماالمورود.الماءإلىالمفضدة

إلىووصلةالماء،علىطرجةهىالتىالمناهليشرايعيشبيهأالعباد،ومنافع،الئواب

6.اءهالرو

أنهعلىاغمادأالذاتعلىيدلالتوراللةالفقرةفىالفلبأنعلىسعديااصطلحفقد

الشريفعندالشريعةأنكما،وفسادهالإنعمافصلاحمنهويايىوجوهرهالجسممركز

السبلالضمأفهىلذلكالعطائري!روىالذىالماءإلىالعؤديالطريقعلىأساسأتلالرضى

بينعحثةتوجد،والذاتالقل!بينهكاليةعلأكةئوجدفكما،العظيمالئوابإلىالموصلة

صلمهافيالمجازىالآخرمعناهاوبينالماءإلىموصلكطريقالحقيعىبمعناهاالشريعه

المئلبن.ف!العاملهووالاصطلاحوالقصدالئواب،إلىالموصلةلأنهابالديانة

منهجهوبل،السياقعنيالثفسيرالخروجاللغويالقصدباعتبارالتاويليعنىولا

بهيذهبكلامالكلام"ومن:الحاحظيطول،الممضمنللنصإشكاليةقيصاوضعيقئضى

2(.1ة)8:التكوين-سفرا

ا:8(،5الخروج)سنرالبحر+قلبفياللعبميجمدت`2

1(،01،الئثنية)سنوالساء"كبدإلىيالداديضطرم-+والعمللم

.501!:ايئكوي!لسفرسعليإثهفسبر"

.81الأيهالعالبة:سورة-

.503ص.الفرأنصعازاثفيالبيانلالغبص:الرضىالئ!ريف،-
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الذىالقصدبمعرفةيحصلفألإدرأك،صاحبهلصد!إل!،اهلهمعانىإلىمطالسامع

ا".الآيةبسيالايرلثط

28.)مى2ح،والن!يانال!لن-العاحطةا
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:ءاكل!-اأعئماداالئأ:سادسأ

مغرئيساركنائعدلذلكالسواء،علىوتركيبهاالحملةبئحطيليختصالنحوعلم

والمعانى،المقاصدنعيينإلىيهثفالنحوىفالدرسلذلك،العربياللساقعلوماركان

إعرابمىئصرفهفى،العربككلشمثالتحاء!هوحنياينعنهيفولكمافألنحو

فيومعرفةالكلامبنيةفييحثفالنحو.والمركيب"ا..والتحقر.،والجمعكال!ثنية،وعيره

المتعلقةوالأسلوبمةالتركيبيةفالخصائص،المعنىتقد!مهفىعليهايبنىالتىالكيفية

نظامالخصايصهذهلأنالنحوكطاالدرسصمبمف!يتدرجوالإضافةوالحنفبالأضمار

اللسانلة.المواضعهتحتيندرجفاينحولنلك.3هامةدلاليةمعطياتفو

:الحذح

فىالفقوةفىحنفبوجوديعتفدبجعلهمبرروجودمعالحنفأسلوبسعديافدم

ا!الأولالبابإلىييحازوما":فلقولحيكلامحواءا!تفولالتىالئوراييةللفقرةشرحه

لفظةدركنافإنبرلأ-؟36؟8؟6؟6،أ"66بر7:؟أ؟ل!!ؤأ،يلأة؟ي!70إ؟7ا؟لأيفول!التوراة

والنثورالأسديكونانيوجبذلكاد،المحسوسكابرناكمشهورهاالعمومعلىحىكل

"البسوق+فياناعتقادناالمحسوسفيدفعحيلةتكنلمفلماحوهبنىالحيوانوسانروالحمار

نسرح"(.كماالشاهديوافقمابهامضمرةكلمة

معرفةشروطهمنوالذىالممثى،عبلدةأبووضحهكمابالحذفالمجازسعديايقدموهنا

وأعقلإلىيحتاجلالأنهانظرأحسيةجأثسعتياعندالصرفةوهذ!.مسيقاالمحدوف

فعط.البشرإمحواءانيعرففالكلالبشربينلمييز

الأضمار،تفمعيرفيالزمحشريبهاحلجمانوىأقالممكنمن،النمطهذاعلىوللدمدثل

فيبدألمجوخاه!،تهذضعفىوتمنمانكئابغبذ!علىأنزذائد!!طين!"انخضدتعاليقولهفي

"جعله"!،تقديرهمضمرالتصبعاملأتفير!،طمأهفيالنصبعاملبلينالزمخشرى

إذ"8علقفيالإشئانخقق،خلمالد!يزبلآباشم:!اقز(يتعالىلقولهالزمخشركطتاويلوكذلك

.34صى.!ج.الخصانص:جنىابن-ا

.164صص،الدلالىالئاويلاسترتيثية:سرحانهيئم-2

2(.30:التكوين)سفرحىهكلام،نهاحواءامراتهاسمأدم"ودعا!-

.18صص:النكوبنسنرلننصبرسعدبامفدمة4-

386ا4-.ص،-ا.ايقرأنمجاز:عبيدة-ابو 892، 927، 922، ،1 01 ،10 0،.t

.112الآيئان!ايكم!سورة-

.465صى.3ع!اللائمات:ىايزمخشر-7

.1،2الأيتان:العلؤ،-سو!ة
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خلقاقالكيفقل!فإذ6المرادمنمعلوماللفظم!محنوفخلقمفعولأنالزمخممرييركه!

وأنمفعولألهيقدرلاأ!إماتوجهينعلىهوقلتالأنسانخلققاليممفعولا،لهيذكرفلم

شىء،كلحلقوبراديقدرأنوإماسوأه،خالمق،يهواسثايتيالخلقمنحصلالذىأنهيراد

.ابعضم!بتقدبرهاولىالمخلوقاثبعضفليس،مطلقياله،مخلو!كلفيتناول

أ

Kiو!باثته":النو!ايثةالفقرةكىالأضعافةباعتحأرالتاويلعلىمئالالمح!سعليايعول + CIS

يكونانوإماويؤفع)إبطاء(إبطأبعدولدتيقونأنإماأمربن،يحثمل2!صلةخلرف!

وزبالده...النسلشربعةإفامةف!731اد+632شخصيوبي!66311د2شخصىبينلابساوى

يسئحقلمكفللهالذىالرجلانيظنظانلعلالجنايهف!!يادة3أ؟فى؟؟6إ؟6أالالولفى

.ابخطئ+أنيمكنلاالذىصبيافئلففديخطئانيمكنالبالغإذالقتل

"نش!تعالىقولهفيوكذللد.عبيدةأبيعنالحر!فروايدمجازصحاءماومثله

هناكليس:فيالول177قبشوطتالببداهيل!!ولهمل!الزمخشريامحئبرهافالد06يشيءكمئف!

وكانهمافائدتهامنالكنايهيعطيهمأإلاشىءكميالهليسقولهوببنشىءكالثهلبسبينفرق

بداهئلعزوجلدولهونحوذاتهاعنالممالالةنفيوهو!احد،معن!علىمتفطانعبارتان

الكاففحرفهناومنلها"8،بسطولايديصويرعيرمنجوادهوبلمعناهفإنطمبسوطتان

مزلد.حرف

.،.3!.6ج.لكثمافا:كلممالزمخسرا

إل!؟+ه،اإ"6؟؟-173!إك!1636)36ب!711؟ل!.+لإ؟-،يال!أ--،.6لملأث!+-77n367إا؟ول-إهلإ؟6-"أ2

التكوين)سنريعمة!قايينتوبا(!اختوحديد،يحاسمنألةكلالضاربفايينيوبدوللتايضاوصلة3

4:.)22

،+ل!لأفى7*؟لا؟؟ل!936بر.6ش؟7؟116؟ث!،6؟ح6أليا--+?ا7األ!3لاiناباأ76ل!،6+ألاأ6لأ؟63*..!)-،

قثلت!إنىلكلاميواصغيا.لمكامرايىياقولياسمحا.وصلةعارةلامراتمهلمك.وفال(أ؟73؟1616

:23(.،الثكوبن)سفرلائ!دخى*وفتىلجرحىرجلأ

.59مص:الئكوينلسنرسعلباينسير4-

.11ص!.با.أنالقرمعاز:عبيدةابو-و

.11الأية:الشورىسودة-7

.16الأية:الماندةسو!ة-

.132!.اجالكفمافةالزهخشرى-"
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ةأ"4 Iا""" ؟،"!ة
"أال!ابعأالفصل"ا
!!الإط!م!الفكوالعريىقضاياأنعكاس"أ

ة!الى.تمسيولههعديا"!

"ا"!

11"

ة؟ةلأ

ا"

"4"؟

"4
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ال!عسيرعلماءقبلمناستخدمهاالصالعقليةالأيمراستخدامئفسيرهفيسعدياحاول

علىالمطروحةالقكربهالقضايابشأنالصسلمبهنعلماءقالهممااستفاهااسسوهىالأسلامي،

واهمها:.أنذاكالبحثبساط

وأدوايها.وأنواعهاالمعرفةتهضيةأ

وص!فانها.الاله!ة2-الذإت

.الإنسانوحريةالالهيالعلل3-

والئنزيه.النجسبم-4

الخلق.5-

.النبوة6-

الدبني.الجدل7-

فة!ضدة!تصصالأا

مقدمةمنالعربيةالثفافةبسماطعلىالمثارةالنكريهالقضايايأثيرندركأنيمكننا

الحسيبفرجمهاالمعرفهمسألةإلىالمقدمةفىأشارفقد،التكوينسفرلئفسيرسعديا

التكوين.سفرفقرإتئذممبرفىوأهمبئهاوالعفلي

تفشيرهصالمفسرالبهايحتاجالئىالعهمةالأدواتمنالمعرفةأنفيشكولا

الفكوبساطعلىالمطروحةالصسايلأهممنالصرفةكانتولهذاالدبنيةاللنصوص

أدركئمنعسهفيأثرهوإنطبعشيئأأثرك"!نالرأزى:لنايعرفهاكماوهى،الإسلامي

العلمفهذااولأأدركهالذىهوئان!األركهالذىالمدركهذاانوسفثانبأ،الشىءنلل!

فإنهنلكفبلاولأرأهالذمماهوأنهوينكرثأنيأرأهإذالإنهولنلك،بالمعرفةالحسمىهو

عرف!".ـاالآنبفول

النىالئغرإتسدفيالمعرفةلقضيةنقليمهمفىالمسلمينعلماءمنسعليااسئفادوقد

الثىالتضايافط(دمجالتكو!سفرسعليافسرفحيى،المقلسكتابهإزاءاللهودييواجيها

مغموجهةكانتالئىالايتعاداتعلىالردذلكمنالهدفوكانالعصر،هذافيطرحت

المازقهذامنسمدمافخرجمرئب،ولامصنفغبركتاببأنهالقدبمللعيالممملمبن

بها.مكلفوهوالإثسانعلىواجبةالممرفةأنوهى،المعتزلةبحجة

بعدالنظأمشرتمنهذاكانإذأةفيقوليسال)سأئل(سايل.ولعل:سديايقول

وأحكامهأشرالصه(شراطهنجدلشا)الثورأة(التو!يةأعنىالكئا-هذابالفماالئاليض

رمبددةنثرأمنثورةنراهابل4يزئيبأمرتبةأضماماومعسصةأبوابافمبوبةجمعأمجموعة

Ili-.2بم.الكصالمن!مر:ك!الر-ا
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بالكدفيهعبادهاعتمالبنلكقصدوشمبحئعالىلهالمنزلاننفولبأنفنحيبهتبليدأ.

نكثةكلوييسبونشبههإلىفولكلفيصمونهدأ،وبهدولهكملأبنحعظوهحئىوالعنابة

العلماطافةفي!جعللأحرهمه!اعظمئوابهمفيازيددنلكويكونوفنها،بابهاإلى

أفهامهم+.اإلىفلكيقربوانالبالغين)العلماء(

كثرةفهو6الإنسانعلىواجبأمرالععرفةبأنللاعيقادالمعتزلةدفعالذىالسببأما

5وخعقى:عزوجلفبعولوالئفكر،النظرإلىيذعووالثىالكرييمالقرأنفيالواردةالآيات

ملكوتنجىينظزوا"أوتمنم:يعالىيعول!2.يشكروننعثفنماياقنذةؤؤايابضازالشمعنئغ

فيوالنأملالئفكيرإل!الإنسانيذعوالذىبالآياتحافللمحالفرآن311.وايازضبالشضاؤاث

لاويقينا!ئتاععنبهوالايعانالخالقمعرفةإلىالوصولبغيةوخفالاهالكونأسرار

العقلواجبمنأكثرالإنسانعلىواجبأمرالقرآنفيوليساالاتباعطريقع!

الإمامالعقلط.اويستشهدالتكليفمراحلمنالنظوأنالجبارعبدالقاضىفيرى.والتفكير

شبئانكولمخلقنا3:طالبابىينعلىبقولم(019هـا8!2)!الحسينبنيحيى

لنااكملحتىوالحرامالحصمعوفةيكلفنافلمشيئأنعلملاامهايئابطونمنوأخرحنا

...!السبيللناوسهلالععول

يمالعالليةالحعرفةيمالحم!يةبالمعرفةثبدامرائبالاعدزالعلماءعندوللمعرفه

يلي:فيمانفصلها،النقليةالمعرفة

الحسدة:الحعرفةمريبةأ-

يحصيلأدواتمنأداةوأول،المعرفةمراتبمنالأولىالمرتبةفيالحوأسيأيى

ماوهوالضروركط.بالعلمليشهىإلعقلإلىبدورهاننتقلوالتىالخارج!،العالممنالمحرفة

يتولدالمعرفةمراتبأولأنرأىحلنهم(05هـ/23ه)ثالنطامه7الصسلحينعلحاءأحذأكده

عرفهاالفطريةالغريزةه!الأول!:مراحليلاثلهاالكامللأالمعرفةوان،الحواسعن

والثالثة،الصانععلىوئدلالعالمفيالقانمةالماليةالأدلةوهوالعيانوالئانبة،بالعقلالانسان

.6الاستديوعلةهماوالعيانوالخبرالخبرا

.،ه:الثكوينلسنرسعدياهفدمة-

78.الأية:النحلسورة-

.185الأبةةالأعرافسورة-ر

35+1118.المننىايعهلر:عهدالئاضى-4

1/83.والئوحد.الصلرسأنل:عمارةمحمد-و

.02،مىا،سلاميب!.منالات:الأشعرى-"
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تلالخصايحسفوظيفةاالمادةاصلهاالتىالالةعلىالتعرففيالإنسانيفبدفايحس

المعقولاثإلىللعبورضرويةوالحواس،الذاتعنالمسقلالخارجيالوجودإدراكفى

نسئطيع!لنالحشلهحفائقعنباحئيندمناماضروركطدهذاالخا!جي،الوافعولإئبات

للإنسانايثهحعلوقدمعنا،بولدشىءفالحسالحوا!ا.طريقعنإلاإلحقايقإلىالوصدل

المعرفه.ايحصحلإلىالطريىأولليكونالحواسهذه

الحسيةالمعرفةاهعيهعلىيأكيدهمفىالإسلمعلماءرأهمايفسسعدياراىوفد

ثماالحواسيلركهامنأولالخارجىالواقعف!والأشياءالظواهرأقر(ىحينومكانتها،

العلم"وأماسعدلا.فيقوليقينها،مدىعلىليحكمالحسيةالععارفوبميزويحللالعفليألت!

وضعهالهحصلتهىفاذا)المؤلفة(المولفةبالأشباءيتصلفإنماالحواسعلمهوالذىالأول

يم2.اكثبرةامعانىمنمركبأمنهاواحدكلفوجدوميزهافحلها)العقلى(الثانيالعلملديببن

كحاسه+واثول:فبقولالبصرحاسةطريقعياالمعرفةئحصيلكيفيةفيالمل!لنابضر!

العقولقوةابيهتفبلثمكتابانهواحدأحصولآلهفحصلواحدألقاءكنابألاقتالبصر

عرضشىءهىكتابأ)الشىء(الشىنلكسمىبهااللىالكتابهنفسانلهافلحررفتميزه

محصورةوأبعادمتناهيةأقطارعل!البصرلوقوعثم.جوهرلهيئاللهاحاملشيناههناوأن

يميزأ!اعنىالمعملهذاللعقليكونولعلهكم...لهبقالشيئأالكئابفييأنالعقليقضى

1103الحواسحمعتهمايبن

اصموئفدسليهتفةا

دهى،والاستنباطإلاسلديلطريقعنوالعلاقاتالكلياتتدركمكئسيةمعوفةهئ

قيالأنسانييدأحيثالخارجي،العالممنالحسيةالمعرفةحصوليعدالئانبةالمريئةفينأني

منالننائجبعقلهالأنسانللستخلصاللازمةالمعطباتالحسلهيقدمأنلعدالتفكيرمرحلة

حنظالحواسمرحلةبعداياولىالعقلفوظمنةمكش!بة،معرفةهئولنلكالصعرفةهذه

المحسوم!بينالتناعلمرحلةفتبدأ،نظرهصعيابهابعدللإنسانالحسيةألانطبتاعات

حبزمنلئخرجهاالعملفيالمخزونةالمعارفإئارةعلىدورهابعتصرفالحواس،والشول

النعل.إل!التوة

.الا7-اير!ر.الغيا!ة-ا

،ه-.التكوينسضلتنسررسععيامتت-؟

-ه،ايسالق:المرحعلم
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جمعوظيفتهاالمتخيلةأوالمصورةعليهااطلقوايقوةيعملالعفلأناعلثروالذلك

الجاحظبتعبيراوبالجرئيا!،لابالكلياتيعنىالعقليأنللعقلوئقديمهااالحسيةالانطباعاث

اليئينية2العقليةالمعرفةإلىالغريزية!الوجداياثالحسيةالععرفةمنا"ل!رتقى

الفوةهذهبهتقومالذىالدورهذ!م(059هـ/،87-26-0933)الفاراب!وبصف

بعدالمحسوساتمننفسهفىرسمهمابهايحفظأخرىفوةنلكبعدفيهلحثئم":بقوله

إلىبعضهاالمحسوساتنركبفهذهالمتخيلةالئوةهىهـهذهلهاالحواطمامشاهدةعنغيبتها

03صادقةوبعضهاكاذبةبعضهامخيالفةويقصيلاررتركيباتبعضعنبعضهاولقضلبعض

منالحواسجمعتهمأبعديبداالعقلدورأنفرأىتماماهذاسعدياالركوقد

فيالعقللبدأثم،الصوابمنالخطألمعرفةوتحييزهاإلانطباعاتهذهيتحلبلفتبدأانطباعات

:"أمأبغولهإليهايشارماوهو.بالحواسالخاصةالجزئباتمرحلةعلىليعلوالكلياتإدرالا

فبهاوقامتيموجودكلمحضلهاحصلواقالعقولفإنعلدهوالرضايةادذهحمدبعد

منوشخصتهاباللمييربمتطتهامركباتمنذلكمحصتإنمافإنهاالمحسوسمفردات

بالأشياءييصلفإنماالحواساعلمهوالذىالأولالعلموامابتخرير،حلدما)مؤلفات(مولنات

ومييزهافحئها)العقلى(الثان!العلميبيبينوضعهالهحصلتهىفاذا)المؤلفة(المولفه

واحدألقاص!كتابألأفثالبصركحاسةوأكولكئيرة.+.معانىمنمركبآمنهاواحدكلفوجد

الكئابةنفسأنلهافتحررفنميز!العقولقوةإليهلق!لثمكتابانهواحدأحصولأ-لهلحصل

لهاحامل)شلئأ(شيأههناوأداعوض)شىء!شىهىكلابأ)الشىء(الشىدلكسمىبهاالتى

فىبأنالعميليفضىمحصورةوابعادملياهيةأقطارعلىالبصرلودوعجوهرأ...ئملهبقال

جصعلهمابينيمبزانأعنىالمعملهذاللعقليكون(ن...ولعلهكملهيمال)شيئأ(شبأالكتاب

3.6الحواس

هىالحسيةفالمعرفة،مضللةليدس!السابقةالحسدمالمعرقةأنإلىالأشارةتجدروهنا

المعرفةمنشأنأأفلبلوهمأليستفهى،اليقينإلىلمصلالعقلعليهببنىالذىالأساس

ئضللها.أوالحواستخدعفدالتىالموانعوارتفاعالحاسةسلا!ةبلزمهالأتهالعغليةا

دار.عميرةالرحمند/عبدنصر.إبر)جممد/مممدتحتيق.والنحلوالأهواءالمللفيالفصل!حزمابن-ا

41!.3ج،97!.4ج.209691.طبيروت.الجيل v0صى.هج،y.

.611ص!.2ج،لىاالحب:العاحظ-

.126صمى2.ج.بيروت.المعارفدار.العربيةالفلسنةئاريخ،الناخوريحنا-،

بالقوةالعقليصفسعديااقالسالقالاستشهادمنوياإحط،هصىاللكولنسنرل!مسيرسعدلامقثمه-"

الفلرابي.وصنهاكماايعقولكوةفيتول

،،A/12.المعنىالعهلر:عبدالفاضى-3
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البفينإلىبصلأنالعقلاسئطاعةفىاقبرىفهوسعدياسارالمنوالهذاعلىو

المدخللحهىالمعيطالعالملهئخنبرالنىالسليحةالحواسذلكإلىبوابتهولكنوالحعيعه،

حلتهى)ذبئاليفإلايثبتلاكلهاالصحسوساثانوصفناما+وبعد:سعدباليقه.االظاهر

علىمحمودهىفإنمامعلومكلكانإذ...معلوماثيكون!اانفبالأحرىأضمحلثبافعل

يجمعالحواساناكبربشكليوصجيمبالأولا+.2إلاالثال!إلىسببللاأنهكماالعحسوس

إلحىالنفصفمضطرالحواسبهئحصلثيعودةالحكمهووالعقلوصادقكافبشىءكل

المقدماثصحهمنبسكنماوهوالآفاتمنالسليمةالعفولبهيشهدصاوذاكبهالشعور

وروالها!.3الشبةباريفاعونورهالكلامضماءوهو)النماي!،(والنتايج

والتكلبص:العالل

العلمأىالاضطرار،علمبانهالعفلم(هـ-227842)تهالعلافهذللأبو11عرف

العلماكشمابعلىالقوةفهوالمخلوفأتسايروبينيعسهبينالإنسانبهيفرقالذفالضروري

المخصوصةالعلومجملة"هوالجبارعبدالقاضىعرفهكماالعفللأن4،بثحصيلهالمكلف

اقهذامنويالهم.العكلفهباداءوالفياموالاسمدسالنظرمنهصحالحكلففيحصلتمتى

افحال،منبهكلفماأداءمنيتمكنحتىالمعرفةلاكتممابالصكلفوسيلةهونفسهالعقل

فإنولنلك4والعفابالثواببهيسنحقالذىالوجهعلىيوديها(نبصحلمعاافلأيكنلممئى

مرتبطفالتكليفهناومن.6العفولجملةفياللهركبهقدلركهاوفعلهالمكلفعلىماكل

عتله!.ففدلمنيكليفلأولنلكالثكلبفمناططوفالعقليالعقل

لهبكشمبعتلأالإنسانوهباللهأنفراى!التكليف،الع!لببنكنلكسعلباربطوفد

يعاقبه،اواللهيئيبهايأساسهذاوعلىوالاخنيارالئصرفحربةنللثبعدلهرتركالمعرفة

الذىبالمئالذلكسعيماويوضحظائم.حسبفىوالمعردهالعلمعنيالبحيشمكلفوالإنسان

اليهودلمكلفعمدعننلكفعلاللهانفراىالقديمالعهدكئابترسبعدمعنللدفاعضربه

،+.66لالا66ءأأ6بر.لأ+6"6+ث!ا6.76+ادل!65166وللأ"ا06أ"6للا037166+713+!:6،لط6لأ؟6"للا6-ا

.501"!لا.اال!ا"66+!.66+36فى.فى63ث!

هـ607.:التكوينسنرلتنس!رسعديامقدمة-2

.7!:السالقالمرحع-6

.1/162القلسفة.ناربخ:الفاخورىحعا.د

11.375/المعتى..الحبارعمدالعاضى-؟

الأمدايى.فوادأحمدد/صص.ال!بغمرتحتيقالعتائد.فيبايئكللفالمحيط!البهارعبدالقافى-"لم

.21،15مى.جا.والنشرللثاليفالحامةالمصريةالمؤسصمة

21!-ا.20089ط.بيروتالعديدةالآلاقدار.المعتزلةعددالشل:زينهحسمى-7
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شراعيهنجدلسنا)التوراة(الثوريةالكئابهذابال+فما:فيفوليثيبهملكيفيهبال!حث

بنلكفصدوتسبحيطلىلهالمنزلاننقولبإنجمعأ...فنجيبهمجموعةوأحكامه)يئمرانعه!

5()العلماالعلماطاتةفيوجعللأجرهموأعظمثوابهمفيأزيدوبذلكفيه..عبادهاعنمال

والتقسيم"؟.الجمعفيأفهامهمإلىذللاابفوبوانالبالفين

جد4جلالحكيمالواحدإلانلكغايةيعلملاإنهالحقالعلمعلحت"لل:كنلكويقول

مامقداروهو،العلممن)البسبر(اليسورالجزء)العلماء(العلماجميعمع...وإنماويفدس

هذاثكلفعلىأقدمتقدأكونأنمنوعزهجدل4فيإليهأبروولكنني..طاقتهمحسبكلفهم

مئيفنوأناذلكألهموكيفالكمالإلىووصوليببلغائيواثقوإنيالخط!ةالأمرالإبدال

+.2علميوقلة!كركطفصور

!!ل!دآ

رأوافقدالمتكلمينوأكثرالاثمافعيأما،الدماغمحلهأنإلىوالأطباءحنيفةأبوذهب

عبدالقاضىواستخدم03القلبفيالع!أنطالبأبيبنعلىقالكما،القلبالعقلمحلأن

يأنهبذلكوصفالمعئفدولأن5؟فيقول،العقلعنكنايةوالإيمانللعقبدةموطناالقلبالجبار

وجودليصحصحيحأالفلبيكونأنيجلاهذاعلىوبتاءا.50اعنقدماعلىبقلبهعقد

المعرفةوجؤدلمصحصحيحأيكونأنيجبإنماالقلب5أيضأ:القاضىفبقولبه،المعرفة

معيحفقالتقطةهدهديوهو،العقلعنالكنايةبأبمنالقلبإلىالنظريضيففهو،طه.

قولهمنلوالثعقلللفهمموضعاالعلبمنلتجعلجاثالترأقأياتأنرأواالذينالسنةأهل

"أفلنم:ثعالىقولهوكفلك6+!.يهايغقئوفآقلوفيتهنمقتقونأ!ازضيىيخىيشرواأفقنم3تعالى

ئةكأنلقننيكزىنقذفي.إل!وايضأ!8،بقايغف!وتفلوفيتفنمفتئونآالأرضيىفيي!مييزوا

فئوبهنم!ييعألىقولهملدالقلبإل!العلماضدإدوإضافة+9.يئمهيذؤهوالشعغأنقىأؤلل!ث

13،.!:الثكولنسنرلتنسيرسحطامقدصة-

.53ةالسابقالمرثع-

.13،1،صى،المصريةالأنجلومكتبة.الاسلامفىالنلسنىالحتلمرادةسميد-3

0/12.28المننى:الجهارعبدالعاصى-

2/1.222:السابقالمرحح-

6،.الآية:الححسورة-،

33.!.المعنزلةعمدالعنلزيمة:حسنى-7

.01الآية:الحبمسورة-8

37.الأية:فاسورة-و
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الاللب.هووالغعلهالحهلموصعانعلىيذلالأباثفئلك!2.قفويهنمعقىالئةو!خئم!فزضى

البخارىرواهالذىبالحدلثاسئشلاواكما.القلبهووالفهمالعقلفموضعوبالئالى،العقلأى

أنيرىفالرازىالقل!.3.وهىالاكلهالجسدصلحصلحثإذأمضغةالحسدفىانالأ11

ا.الئعقلهد!ألةوالقلباالعلمبهايعقلوناأىبها"يعفهونلااكلوبقولهمنالمفصود

منأئرأسعدداإلدهذهبماوهو،موطنهوالقلباياولالمقامفيعقليإدرائافالإيمان

السليمةالعقولبهيشهدماوذاك"ةفيقول،القلبهوالعقلمحلاقف!الإسلاممفسريبأقوال

مناققولهمنويطهروالنتائ!!!.المقدماتصحةصالفلبإليهبسكنماوهوالآفاثمن

نأشرطولكن.الصلموطنالقلبهوالصعارفمنالحوإسمحصلاثصحةعلىيحكم

الجبار.عبدالقاصىاشدرطكماصحيحأ،اىسليمأالقلبهذايكون

العقل:مدركات

ندرككما،نكرهأونحب،اونريد،نحنهلبمعنىوأحوالناانفسناندركيجعلناالعقل

لفسفطعليهاليسيكوىأنيسئحيلصفةعلىالشىنأكونانفنعلمبنا،تحيطالتىالأحوال

والحسن.القببحنعلمأنذلكمنوالآر!ى،الوقت

كالتالي:سعديايقدمهالثويتبوهذا

علبهاالقدرةلنالسأشياءعلى(الربأيامرنا"ولمسعديا:يقولبأنفسنا:جملمناا-

يفعلوأنويسكنيتحركأنعلىقادرأنهبنفسهم!اواحدكلعلمذلكعلىوالدليل

ون!ركه"6.نفعلهالذىويترك

.01الأبة:ايبترةسورة-ا

.7الآية:البترةسوره-

فيالتئدتبمعنىالعقلاقالعربلسانفيوجاء2..!.الايمانكتاب.اج:العخاريصحعح-

ىأالمهالكفيالتورطعنصاحبهيعقللأنهعقلأالعتلوسمىاالعتلوالقل!الفل!هووالعتلالأمور

في!إنمأنعالىفولهكىالفراءةفالاالعتلعنبالتلبيعبروقدبالنياطم!لتةالفؤادفيمضغةوالتلب،يحبسه

الشريصيركماكمااعتلاى137الأيةقسورة"شهيذؤهؤالشفغانتىاؤفنلتنةكانبمقنل!كزىذنجلث

مايئولاامعلاقلحكوهاأقل!مالكيفولانالعريبةليوجالزاالمتللهاالمتصودالاالأيةنفسسالرصى

للخ!ص:الرضىوالاثمريف.وعنلنتلمادةةالعربيسانعتلكأذهباي!اىأقلبكذهبواين3معكعتلك

312.صى-الترأنسجازا!فيالب!لن

0/2،6الكبيرالتنسير:ىازالر-4 5 6، L 1/ 5 550 to.

.6!:النكوي!سمرلنعممبرسطبامقدعة-و

23.صى:التكوينلسفرسعديانقسبر-ا
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احالهاللفظمنالظاهرعلىهذااعثفدنا!فإنسعديا:يعول:المحيطةبالأشياءلمجقمنا-

تحئملوأنهامحناجةفتبرةلأنهامحدثهناركلبانيقضىالعقللأنوافسده،العقل

قضاها"ابعدالئغحلر

الأشيافيهاالأونىالمريتة:ئلاثإلىأفعالنا"ولريبسعديا:يعولوالغبح:الحسن-

الأشيافيهاالثانيةوالمرييه،والعدلكالصدقفعلهثقضيناعندناالحسنة)الأشياء(

وفطالثعدو)التعدى(،وكايكذبويتاهيهايتافيهاعفولنانجدعندناالفبيحة)الأيئ!ياء(

ولايقعلأنالعفليوجبلاالئى)المباحة(الموباحة)الأشياء(الأشياالئالثةالمرتبة

سليمكلعندشكلمحلا،والئفريقوألاضمأموالقعودكالقيامذلكيجوزلكنهعنهايمنع

بهماامرنأقدأنهفىخشنينوالعدلالصدقعقولنافيغرسالقاطرانملاالعقل

03.عنهمانهاناوقدقبيحنوالظلموالكذب

وغيرالمعتزلةمنالمسلمينعلماءغالبيةألمحرهمانفسايتعهنا!سعليا

بماالايسانبأنام(ا-185،'8هـ/478،-10)الجويني"11مل!أيضاالععتزلة

ورودقبلوالشروالخيروالقبيحالحسنبينالثمييزعلىقادرعقلمنادذوهبه

لآلاتفهمهمخائلمنالمسلمينعلماءاسثمدهااخرقعقلبةنظريةوهذه.السمع

آلاتمنيتضحكمافالعقل.الله،حكمبيانفىالعقلعلىإحالةمنالكريمالقرآن

عبادهعقولفىاينهركزهاالثىوالعلومالمعارفمنمجعوعةهوالكويمالعرآن

لهمفيبينقبح،منالقبيحفيوماحسنهمنالحسنفىمابهيعرفونمعيارألئكوق

.+المشرعوحكمةالثشريعمحاسنمنالائمرائع

فكلاهماالشرعيالوأجبعلىمفضلانهالعقلىالواجبسبقمعنىوليس

يعدإلايبدألاالشرع!التكليفانغيريزكها،علىالنماسنحفاقف!سواءحدعلى

سعدبامل!منوالهمعلىسارومنفالمعزلة،العقليةالواجباتمنلعددالحقلاكتشاف

ودفعالمنعمشكروجوبمل!الأوليةالخلقيهالآحكامفيإلاالعقلباستقئليقولوالم

يفرونلنلكومع4والكنبوالجورالظلمقبحو،الآخرينوإنصافالنفسعنالمضره

.الشرعامورشانمناعيايهاوئحديدالأحكامهذهيقصيلبأن

81!:النكوبنسفرلننسبرسمديامندمة-

هـ23.:السالقالمرثع-

عبدوعلى-موسىيوسفمممدد/تحتيقالاعنفاد.اصولفيالأدلةقواطعإل!الأرشادةالجويني-،

375111..المغنىالعهار:عبدالناصى1258!.أ59،.مصرالخانص.مكئمةالحعيد.عبدالسنع
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الثقلمةاعموتخالحتفة

فىالسلمبنعنديثملدوهىاالسمعمنالصنقولالخبرإلىيشتندالتىالصعرفةوهى

فيمتملكةسحلياوعند!سلمهعلطاللهصلىالرسودعناخمارمننوائروماالنبويةالسنة

يعبوماالشرحامورالناسبعرتكونهفىثصبالنئلواهصيه)التلمود(.الشفويةالشريعة

أنهاالإنسانيرفلاامورهذهيأقوالصوموالزكاةالصلاةاداءكيفيةمئليعبعولايتبعان

فهىلذللث،دينهميعاليملبئبحوالقومهليعلمهاالنسبهابأنيأمورهىبلابالعقلعليهوأجبة

الأخلاقي.الجادبمنهايغفلولابالطقوسالأكبربالجانبلختص

الطريقيكوقما:فالعقلي،)شرعي(صمعيوعفلىابىالتكليفالمعتزلةفسمتوفد

يالىيم،!تبلنامنلافينايحدثفهولنلكوأستدلالى،ضرورىوهوالعفلهومعرفتهإلى

أماوالنظر.الئاملفيالعقلإعمالطريقعنإلأتأتيلاالتىالاستد!يةالمعوفةيعده

كالطهارةالشرعيةالتكاليففى!ييقل!6السمعبةالأللةمحرفلهطريىبكونمافهوالسمعى

والنهى.الأمرآخروبمعنىوالصوموالصلاة

الفنهوالعقلانفراىوسمعى،عقليإلىالتكليفسعفيافشمالمعتزله،نسقوعلى

!،صوابهعلىليحكمالعقلإلىبردالسمعوهذا،الثانيالدليلأوالفنهووالسمعالأول

الأمرأحالناوامافبه،مفصحةغيركبفيتهاالسمحيةالشرائعمن)كثيرأ(كئيرفإن"فيفول:

+2.النقلمنإليناياداماعلىالئانيوفيعتولنافيغرسهماعلىالأولالفنفىوالنهي

الديحرفالعقلأنيعرفأنيجبأنناالسمعيشبقالحعلأنيؤكدالذىوالدليل

الحسنونعرفض!درهدونالمنعمشكرنستحسننحنوكنلكعالل،انهويعرفويوحده

بالشرعإلابكورلاالئكلبفولكن3.النبويةالبعثةورودقبلبناالمحيطالعالمفيوالقبيح

الىفتطلناييئ!يرفالعقل.الرسلإرسالبعدإلايكونلاألثهمنوالعقابفالئواب"السمعى

التعبد.كبفبةلنايؤصحالتىهىالمنزلةالكتسلكن،الطربق

!العقولتحظرهاالخواطرأنعلىعللالثلاث"وهذهالأطار:هذافيسعثيايقول

بعضها...".ف!يالولاإذبهايفصحالثنزيليةالكثبفإنيحصرها

عندفاعهفيواسلغلهوصسى،عقليإلىللتكليفالمعتزلةلعسيممنسعدباواستفاد

ليدللفيها،المسلمينعلماءوطحنلها،القرأنبنوإنكاردحضامام)الئلمود!الشفوبهالاثمريعة

منأصولسبحةنحدالئحصبل5وعندمفول:بقدسيتها،وليوح!الشراتعنعلمفيفايدتهاعلى

.61،741!2.جا!.العربيةالفلسفةنلريخايفاخورى:حلا-ا

.3صى:الثكوينسنرلتنسيرسعديامتمة-لم

1/117.23.بألنكلبفالمعبطايمبلد:عبدالناضى-ر

.6ص:النكوينسعرلنضيرسصيامنمة-4
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الكئابفيلأنفأولهاالآخو.فوقواحدكلالنفلإل!الرثوحإلىيحسطرناالخبركهماالشرع

تاثعرحلم)شراذع(شرايعفبهلأنوالئاني....كالصلاةكيفلائهافيهيشرحلم)شراتع(ين!رايع

مناسبقالكميةلأنامسهذأإلىوالحاجةذلكأشيهوماالزكوة..كميةييينلاكماكميانها

دليلأبنصبلمأنكمانعلمبماذانشرحلم)شرايع(شرايعفيهيانوالئالث.يالئرنيصالكيفية

أحالناوإنماهويومأىحسييأدليلأالشهررأسعلىولاهوبومأىالسبتبومعلىحسبيأ

ماهييت!هايشرحلم)شراتع(شرايعفيهيانوالرابع.الرسولآئارعلىذلكعلىالاسثديلفي

الثىالآندةماهييةيبيينلموكنلك...السب!كلالمحرمةالأعصالاماهييةيبينلمكمانفسهافى

جهبةمنإلاابدأيحصللاشىءفإنه...والأخبارالسنينتاريغوالسادسالنجاسه...يقبل

+ا.النقل

الناسعندواحدةبدرجةلبسالعتلأنكمامجالها،لهاوالنبوهمجالهلهالعقلولكن

ضرورىالنعلانسعديارأىولذلك!احدة،درحةالأمورعلىعاقلكلبدركأنيمكنحثى

يجعلنالنفإنهبذالهالعقلاخليناإذ!(ما،الحقايقأسمىمحرفهإلىبسرعهنصليجحلنالكى

المعارفاكنساياعلىالصبريستطيعونالناسلسر.كلوبالطبع2،طويلبجهدإلاإلبمانصل

طويل.جهدإلىتحتاجالنى

عندهمالعممعيلغلمهذ!ولكن،الحقلأهلانهمالمعثزلةكماالصروفم!كانوقد

أعيانعلىي!للاولكنهإلههعبادةعلىيدل.عندهمالعفللأناالعقلبعديانلةمرلبةدىفهو

با*الصلاةأنعلىالحع!بدلفكيفوأماكنها،وشروطهاكبفيئهاوعلىيعبدهبهاالتىالأقحال

تتغيرالاوبهافيهاالخضوعحالأنمع،عبادةتكونالطهارةومع،عبادةئكونلاطهارة

03الرسولبعثةحالعلىوجبفقد

المعبود،لمعوفةالعتل:وهىجمأدهاعلىألمعبودبهااحثجحججئلاثفهناكولنلك

بعرفولمبهعرفالأنهماالعقلهوواياصل،العبادةلمعرفةوالرلمصلالتعيد،لمعركةوالكئاص

وسلم(عليهالله)صلىالوسولبهنطقوماالقرآنحججلنواطقلشمدالأنسانفعفلبهما

.اوالعقولالقرآنلهبشهد

مدارهاعلىإفىرالأقطابالقوإنينننكر-انفيجب3الإطار:هذافيسعدياويقول

ضزل!هشرفصعانهعلىوففتإنىوافول.بقومقواعدهاوعلىالكنا!هذاأمويجرى

علينالهبلخلمتهافىلهالمنصوبهدإيةولاعبادهعلىالدحجةجمعهوليم!وجدته

.ا13،!ص:النكوبنسفرلننس!رسعديامندمة-

83.-.الفلسنيالفكرنشأة:النشارسامى-

43.31!1125/يالتكليف.المحبط:الج!ارعبدالقاضى-

1!31صص.2جدالتوحيد.الصلرسائلصمنةالحسمنبنيحىالامام- -.1r
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فاما.بعده)مؤخر(موخروالآخرالكتابهذأقبلمفدماحدهما،العلممنآخرأناصلن

منهاالظاهرالأفاتمنالسليبة(الأفكارأيفكلور)جميعمنالمكونالعقليالطمفهوفبلهالصقدم

نقلهالمصلى)انببائه(أنبياهواللهرسلمنالمأيؤرالعلمفهوبعد"الذىواما،)الأسوأ(بالأسو

والعنفولوالعنصوصالمعفولالعلمأع!ىموادالثلاثدهدهالصادفه،الأخبارباعحم

111.للناطقينيتملاحتماعها

منبنكونالشرعولكن،ع!الشريالعفلالل!كلبصانهإلىدصلالسابفةإلاقئباساثومن

أصدىهوإذ،الرسولطربقعنالنقلبسبىالمنزل!الكتاب،والنقلالعنزلالكتابجراين

،والزيادةللثلفيقفخاضعلشفاهثهنظرأالنقل(ما.فيهالكتابةوتمثكف(نهيعنىكثابلأنه

ذلكفيبمادلالةلكلالأصلوهولثحكامالأولالمصثرهوالمعدزللأعندالقرأنفمثلا

للسنةرفضهمتمامأوينكرونالنبويةالسنةوالثاتيعليها،نبهإنهحيثمنالعقليةالأدلة

الحديئا!.روايةفيالدقةتحرواولكنهمالنبوية

عندهوهوالنقلوثانبأالقديم،العهدوهوالمنزلالكتابكالئالي:التريئبسعدياوعند

الرسل.أيارمنيعيبرهالذىالتلمود

المومنيندلنيهيكملمماالمنزلاالكتابمعرفةبعدؤالمري!سعديا:يقول

1103الرسولعنالمنقولمعرفة)المؤمني!(

النفلبةارغرييلمعرفةالخبر

ليحصليمااعلمثأىو(خبرلا،الخبرجهةمنالمعلومةبالأش!اءالعلمهوالخبر

الشروطهذهفيهئوافروإذاظنعلبهأوعلمبهيحصلعظيمةفايدةذوخبروالنبأالخبر،ص

./الرسولوخدرايلهوخبركالتوايزصادفأيكون(الظنغلبة،العلم)الفاذدة،الثلاثة

الخبرهذ!أكانسواءوالمعرفهالعلمف!الخبودورأهمبهعلىالكريمالقرآنأكدوقد

ومعرفةجدبدبنبأيخدرناانهفىالخبراهميةوياتىعاديأ،خبراأمشريفةسنةأمقرأنيأنصأ

الخبروهوالوإدعيطابىماوهوصادقآالخبرهذايكوقأنيجبولكنعملها،لنابسبقلم

الثابتالخبروهو،والتوال!التعاثبعلىبلواحدةدفعةبقعلألأنهبذلكوسمىالمئوايز،

بالضرورهوهو.الكنبعلىيؤافقهمالعقليجوزلااىيؤاطؤهميتصورلاكومألسنةعلى

ولذلك.النايئهوالبلدانالماضيةالأزمنهفىالخاليهبالملوكثالعلمالضر!ركماللعلممرجب

.هـه:الئكوبنسفرلن!سيرسعديامتمة-ا

117.193الصننى.الجبلر:عبدالقاضى-7

12،ص!النكوي!سمرلن!م!برسعيأشمة-3

1142أ-11صىالخاء.كئا!.الخبرئعريف.الفرانعلريبفيالمفرداثالاصنهاش!-4

.1،!2.الخبرثعربف:اولبغ-المرمعر
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بنن!فاشقنجاكئنمال!أئنداأئنينأثفايا":تعالىبقولهالخ!ريوليقصرورةعلىالفرأدقلؤكد

ناييبن"ا.فغفئئمغاعقىقنصذبخوابجقانةيغايضييئواأنقنبئنئوا

الأ!كاقيمئلون6والعقابالثوا!وصدأالنبوةإلىبالاضافهسعلياعندوالخبر

الأمر،بامئئالهىالطاعةونفسطاعةكتابكانلماانه"8وذلكسعدبا:يقولللعقمدةالأساسمة

أمر)أشياء(اشيابئلاثيكونإنماالناطقينايامرعندقبولفيالأستصلاحاتموحدنا

لودىوماالعاقبةكائمفهووالاستحقاقئفعل،لاأوافعلهووالأمر.واعتبارواستحقاق

امتيالواقومبامورألاخبارهووالاعئبارعنه.المنهىاوبهالمأمورالفعلذلكإليه)لودى(

فهلكو..2خالفوهوقومفاصلحوذللد

عنبالاخباروالمرهيبالثرغيبف!الخبرأهمبةاننسئنئجلسعدياالسابقةالفقرةفمن

امريخالفونلمنسلحثبماوالتتبيهالعظةموضعفمالأنبياءهقصصوعنالسابدبنالقوم

الساب!.فىاطاعوامنمل!لطعمنهـحبزاءالسابىفىخالفوامنمل!الله

يفعلونه،لاوبمايالعلونهبمايخبرهممنإلىيحئاجونهدنهمتعالبمالبشريتيعفلكي

أوفأيئبواصتلحوافومبأخبارالمل!لهمبضربيغ!الطاعه،العص!انعاقبهعنلهميكشفثم

بهقاممابمل!نقومولاونحنرالطاعةفيملالهمنرسكبأقذلكنتيجةوتكوقفهلكوا،خالفوا

وأما..ونهيأمرقسمينيئقسمفإنهاايأولىالمعرفةأما"وافودسعدبا:يقول.الصخالفون

وماالئ!بههمومن..وإيواهبمنوحطاعةوصفصالماولاالاعتبارمعرفهفهىالئانيهالمعرفة

وماونوحأدممعصيهووصفملالها،ونفعلأفعالهمفينرغبحتىذاكفعلهملهمأئمر

ملالهه.3ننعلولافعلوهمانحنرحىذاكفعله!نهمواحدلكلكسب

فيهاموثولىجمأعهعليهيثفقوانصالئأ،الخبريكودأنأهميةعلىسعديااكدكحا

:فبقولبهااللئقةسببللاالأفراداخبارانحيثالكنب،علىجماعةتتفقانيعقللالأنه

الوقوفذلكفيالوجهوجدالصادقالخبرعلىلمقفالسب!لكيفالحقطالبالئمس"وإذا

لعمدبهالمخبريكونأنوهمالهعا)يالث(تالالاوجهانلهإنماالذىالكانبالخبرعلىأولأ

أنيجوزفلاجماعةالمخبرينكانا!..!وأماظنكمأيكنفلم)شيئأ(شيأيؤهمأ!بكفأن

اخبرهم".بدافإذاوظو،إلاالكنبايضأجم!عهمبئعصدهولاواحدأيؤهمأجممعهمييوهم

بالمعجزةاللدايب.والذىالرسولىبهأتىالذىالخبرفهوا!أخبارمنالئانىالطنوعأما

يعدقداندوندينللمؤمنينبنمولم"قائلأأسعدياعطعترماوهو.بهاي!ماصدقلحثبث

--J6الأيةأأتال!عرة.

.7مى:التكوينسفرلثفعميرسحدياعتععة-

.!8"مى:ايسالقالصرجع-

.3هـ،:الئكوينلسنرسعدبائنسير-
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التسممنالعبادعلىالمشووعة)الشرانع(الشرابعلأد.صادقخبرالعألمهذافييكونقدأن

كانولماعليها.وبوقفهمبهييعثالرسولمنإلامعرفتهاإلىسبيللأمباحهوالذىالئالث

ليسمايععلأنوهو4بهايدهايلهأنمنهلهمبتبيينبتايبدإلامنهالقبولعلبهبجبلاالرسول

".امثلهييعلوانالمخلوقينطاقةفي

للمادةخارقامروانحعجزةاياحكام.ل!بلبغالخلقإلىئعالىايلهبعئهإنسانفالرسول

بكونانبدلاالخبرهنالنوعوهذا.نعالىاللهمنرسولانهادعىمنصدقإظهاربهقصد

،أحكاممنبهأتىفيماصادقيدهعلىالمعجزةاللهأظهرمندانللقطعوذلك،للعلمموجبأ

بعديأنىيغ.بالمعجزةرساليهيئننيمنخبرفهوفطعأ.بمضمونهاالعلمبفعصادقأكانوإذا

الأدلةعلىمعنمدينالأخبار،يلكفيالنظروجوبيالمحجزةالمؤبدالرسولخبرعلم

جهةمنفالحعرفةوبذلك.الاستدلاليةالمعرفةعلبهايطلقوهذهالمعرفةإلىللوصول

الحؤيدهالرسوليدعيهالذىالخبرف!المكلفبهيفومالذىالنظرطريقعنيقونالاستدس

،المعجزةهذهفيالنظرهوواجباولفإن،صدئهعلىدالةكونهاحيثمنبالمعجزات

فيالأولالنظرعليهيحصلالذىالايجابوجهبنفسالسمعيةالحعارفيلكفيالنظرويجب

الخبر،هذافيالنظريزكمنالحاصلالخو!وهو-الحقليالتكليفوهوبايلد-المعرفة

ضرر.3التركبهذافيحصل

منبهجاعوامانصدىتجعلناالتىهىالأنبياهمعجزاتانسعديايرىوكذلك

زيادةبه!فالكونفىالتاملإلىيذعوناكماشىء،كلصنععلىايلهبفدرةونؤص،رسالات

بالمطرصنعهاأنهلناسيصفالتىبالآياتلنصدق5والثالثسعديا:يقول.والإيمانالمعرفة

الطوئانامطارذللدفمن.المعجراتهذهفيهيفعلانعلىقادرالمطرسببخلقمنفنثول

ومنعثصموئيلبدعأءوقتيخرفيوإمطاره..وكلريتبناروعمورةسدومعلىوتبريبه..

بالماءصنعهاأنهلناسيصفالتىبالآياتلنصدىرالئالثالياهو..)بدعاء(بدعاسنينثلاث

إلىالفلزم...البحرشىفلكفمنهذهالأفمياءحلوثعلىيقلراخئراعهعلىقثرمنونقول

وايلياهو+.3لأليشعالأردنماءايفاف

كماالاثمرايع،وئبوتالبعئة.لوفوعكالأصلالمطزلةيزىكماالمعجزةدلالةفمعرفة

،للرسولالتصلبقعلىدلدليعالىاللهحهةمنالمعجزةوفعل.عليهفرعالبعثةحصولأن

،2لم!:التكوبىلسعرسطيان!سبر-

r.ص.بالنكلبفالمييط:الجبارعمدالفاضى- 2 - T.

132.33!:الدكوينلسنرسطهات!سير-
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عادةالمعمزةثنقضهاالنىالعادةنكونانيجب!لكلن.بالضرورةبتح!دبفهنعال!منهوإقرار

.الميالضرورةمعروفةضصبحاياصلفيمستمرة

385.،38،صىالنمسة.الأصولئرحالثبار:عبدالقاضى-ا
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ا!صصفضماالذاث

الذالم!رسالنمتتا

االحال!جودأيمات

خالقوجودفيالنفكرإلىالإنسمانيالعقليذعوالكريمالقرآنفيكئبرةأياثهناك

كنفالإبلإتىيتطزون"اقلا:يعالىفولهذلكومن،الكونخلقعمليةعنمسثول

الإسحممفكرىعندمحسومةقضيةايهيالوجودإيثاتفضيةكانتهناومنااخلقيتأ

فيينضمنلأنهاوحدهايثهالوحدانبةإيثاتهىالأولىفضمتهمكانثولكنومفسربه،

ببنشانعأمذهبأيكنلمالإلهىالوجودإنكارلأنودلك،الإلهىالوجودعلىالتأكيدداخلها

نلك،فلكعلىدليللثيهيكنلمإيذوجودانكرمنوحئىاالفترةلالكف!الإسلاممفكركلما

وفىانفسهمفرارةفيالإلهيالوجودبنكرونالنلنحصانهيؤكدالكريمالقرآنأن

اخذمنذالبائمويةالنفسفيمغروسفطرىامرذلكلأن،بوجودهيقرونالبأطنشعورهم

بنآذنمتجبيمنزئكأخذ!ؤإذ:تعالىقولهفيكحاوالميثاقالحهدالناسعلىادله

انقياقةيؤمينوئواانشهدثانجقىكائوأبزيئغاتشتألفسهنمعلىؤأشقذهنمذزيتفغظهوبىهنم

،كثيرةاخرىاللةإلىالقرأنومفسروالإسلاممفكرواسئندكما211.غا!يينفذاغنكناإنا

والتعانع.والقدموالحنايهالخلقمنهاالكربم،القرأنقدمهاالتىالأدلةجانبإلى

لها،عابرةإشاراتهناككانتلووحص،القديماسفارالعهدإليهايق!قرالأدلةوهذه

بساطعلىطرحهايلملمكماووحدانبته،الخالقوجودلايثاتكدلأنلشممخدمتكنلمفإنها

القدماشلأدلةولكنالالدبمكا،الحهدفيإنكارهيمكنولامئبثالخلقفثليلالفكركلما.البحث

يثطرفلمألى،اليهوديةعلىجثلدامرالألايةالصفاتفيالبحثيانقبلمنيعرفلم

العنايةأماالاسكل،فيبنلكناثالتىالثياراتظهورمعإلاوالحدائةالفدممسالةإلى

هناكلأنالمدراشيموكتبالقديمالعهدفينافصدلدلفهى،الخالقوجودلإئباتكدليل

إسراييلالبنىاللهمنالرعايةانعطاعوببنإسرانيلبلىفيالنبوةأنعطاعبينربطمن

علىمحبرهولنلك،وشحبهكملكمادلةعلفةإسرانبللبنيالربهداعلاقةفإنوكذلك

71الأية:الغاشيةسورة

.721الآية:اتالأسسورة

النكوين.سعرهنوالئانيالأولالاصحاحالخلقفصةشغلتحيث

وثداللهانعلىلنللوالأرص.السماواثايلهخلقاي!ده"ليننولالتكويبىسفرلحىلترهاولانصحيح

سعلما.ظمورسعالاللهاالتدمصمةعلىكدليا،تستخدملمولكنها.الخلق

.1"665"لأ.لايللا76للاددء61167!36:لأأد666"د11للا!لا
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كثبفيئيحضالدليلهذاانكمالاا.امحقاعلىأكانواسواهأعدانهمضدعنمالدفاح

عليعمويسلطعليهموبنضبالمختارشحبهتشتثفيالرببتعبسعندماالأجاداوت

بعدالواحداددهصورةقدمكماالقدبمالعهدلأنمتوالرغبرالئمانعدلبلوكدذلك2،الأمم

ببنىالخاصالقوميالواحدابدهصورةوهى،الأخرىالصورةقدمالآيهة،وتعددالوئنية

الإقرإرخصمنياقييمالقديمالحمدقدمهاالئىالترحبدفصورةفقط"،إسرانيل

أخرىآلهةعبادةبعدمأمرتالتىالحذمرالوصاياأحدخصمنجاعتوإنمابالوحدانية

لابهصوريانوجدثكماالآلهه".هذهبينمقارنةهناكوأن(أخرىألهةهناكإوكانه

بشعبالخاصالقوميوالإله6الاثمعوبكلفيالمثحكمالعامالاله،القديمالعهدفي

خارجالههيعبدانيستطيعلاانهيشعركانالقديمالإسرائدلياقحث،إسرائيل

التكوينلسفويقسيرهفيوطرحهاالمسألةبهذهالاهتمامإلىسعديالفعماوهو،ضيعته

ويتزيهها.وحدانيتهالتأكيدالإلهيةللذاتوأعمأشملصورةلتالثيم

كوجودهأحولنااياش!اهوجودفييتمنلالعالمفيإيلهوجوددلبلأنسعدياوييرى

لهوجدومما5:سعديايقولنفسها.صنعثايقونأنفلسئحللخلقهامنهناكأنيعنى

فلانفسهاأحدثتالأشماءأننئوهمرمناإذاإنالنأقوله)الفضية(7للا*؟63هذهيقسيرفي

نفسهاخلعت(نهايؤهمنافإنبعد،أووجودهاقبلنفوسهاصنعتلكونأنمنعندنايخلو

كانتمابعدنفسهاصنعتانهاظنناوانشيئأيخلقلامعدومهوفمايكونانقبلمن

أحدثهاه.*غيرهاأننعلمفضرورةنفسهايضنعانكونهابسياقاستخنىفقد

والمكانالزمانبخلقالدهريينعلىردهفىآخربثليلالدلللهذاسعدياويوكد

الدعاوىويقبلونالصح!حةالحجةييغعونإذالدهريين!...إلىوينصرف11:فلقول

المكانيكونأنويجوزشىءمنلاشىءيكونأنلجوزلايقولونفالأولونالمظلمة.

)36:وكنلك!ا،14،الأصمحاحالثكوينص!نرانظر،623.دا+و!لار6".7663ا؟ولول.لا.65أ:ول+أ*-ا

العددوسنر03-35(،)22:الئانيص!مويلوسنر،3-4(:1)د،4،3الاصحاحجالخرلوسفر31(،

أ-18(..0:2)1(8ا-6)7:ال!م!ةوسمر1("ا-312:)4-5(2:)5

.02اصىالبحثهذاصفحا!منوال!زبهالئجسيمفضيةفىالظر-2

318:الخروجصمنرانظر-3 (25:1)،،)Aاللاوفيسنر(f 6 :)Y.

6(.10)1(1؟)15الخروجسنرألظر-

91)الأولصصويخلس!رانطر-و 2:،)I647!6:ء7ا11؟7076ا 46، "my.

34.ص!:للتفعمبريسوكرضدمة-؟

الدنيا،الحياةهذ.إلاحياألاإدهويقولوا،بالمحثيومنو!دلااالعالملمذانهايةلاأدهيرونلامنهمو-7

أ!اعئقلواهلاومنحائ!ر.ولأقياهةولانشوررلابعثلأحيثيهاية،لأطإلىبعضناويولدلعضنايموت

ائم.وال!الأزليهووانهلهايةولابدايهبلاسستثرالكون
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والمدمكنالزمانيكونانبج!وزلانلكبحكسوالأمرانهايةبلامادينوالمتمكنوالزمان

6356*للاسفرف!شرحثكماشىءمنلاشىءيكونانويجوزمتناهينغير

(+ا)التكوين

ادلةعلىاع!صواكماالإيهي،الوجودلإيثأتالقرأنعلىالأسلابممفكرواعتمدودد

المخلوفاثفيللنظرالبفمرعقولبئوجدهالمسألةهذهأنهىالقرأنلأناالخارجيالوافع

منليسفللأاوعلى،وتعالىم!بحانهاللهوجعودعلىوالبراطنالأدلهفيهاالع!ليرى

البرأهبنأقوىمنالقادمةالأيةكانتلذلك،خالقدونخلقهناكبكونانالمعفول

غنرمنخبعوااموجل"عزقالالضكر،العفلامامالكريمالقرأنيضعهاالتىالعقلية

ويتعال!فسبحانه"!.يوفنونلاب!ؤا!ازف!العمفاؤاتختقواأنم،انخابقونهغانمشيء

فطريةمنهااستدلالتىالقضيةهدهأنللبينالالكاراستفهامبصيغةالآيةفيالدليلذكر

03إنكارهالأحديمكنلاالنفو!افىمستقرةبديهية

ودورانالعالمفانئطامالعنابة،دليلفهو،الخالقوجودعلىيدلالذىالآخرالدليلأما

الأش!اءاختلافوأنالعالمهذالئمئونمنظماهنافيأنعلىيدلالدفةبمنتهىشذونه

شافكما)أبتدع(انجتدعاالبارئإلا.:سعديايقول.الخالىوجودعلىدليلالخلقوكمال

والعرضالطولفيصورهأفيالمختلفة)الأشياء(الأشياكانتالنباتكونايد)شاء(

زماقوالمخلالفوطعومهاألوانهاوالمخدكلفه..شجرمنمقاليرهاوالمخلالف،والأستدارة

يعاليفانه..ومنافعهمالناسلمصلحةتمامهعلىوقتابدعفيكلهفلكنموهأ..وكان

الحكصةأوجبتوكما..الخلقةكمالبه)يرييون(يريدو...الكمالصفةعلىأوجدهما

..."نفعهكمالعلىأوجدهلمنفعهيوحدهأنالحكمةأوحعبتوما..كمالعلى(وجدهإنما

الدقةمبلغالعقليرىلكىالأن!ياءنظامف!الط!النظرعلىالدليلهذاوبعتمد

والإتقأنالنظامهذاانأوالفاعلةهىالطبيعةهل:نلكبعد!يحكموراثهمنوالحكمة

فىغايةحعيقةإلىالعقليلبهكمامريد.كأصدفاعلوراءهالإنسانلوجودالموافق

العقلعليهايمرفدمحسوسةمشاهدهالحفبفةوهدهالعلجلب!،الطببعيلنقولنبطلالأهميه

وجودهىذلكعلىالمبنيةوالنئيجةالأشياءفيوالتنوعوالاختلافالثباينوهىويغفلها،

مريد.فاصدفاعل

35.،،3!ةللنفسيوتسوكرمقلمة-

3.,35-الآينان.الطورسورة-

،3814-،23-28!.لبنان.بيروتهالعلميةالكنبدار.والصفاتالأسعاءكثاب:البيهتىالحافظ-3

59،-6!4.

.3235-ص!:الئكوينلسنرسصياتسير-4
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احدتحددأشلت

وهما:فامحتينعبروذلكلثهالتوحيدإثباتدوريأتىالألهىايوجودإيثاثبعد

والقثم:الحداثةا-

لجاوفد.فدبمدايدمحثكلهالحالمأنهوالئوحبدف!معرفنهالمكلفيلزممااول

الحدثأياروأن،قديمفالئه!بالتالىمحدثالعالمأنبإئباثايال!وحدأنبةلائباتسعليا

والملايكةالناسبينفرقلأإذ"ممعثيا:بفولحثوئه.علىندلالعالمفيظاهرةوالناليف

للملكدلبلأوالتأليفالحدثأيزكانانماوايضأ..مخلوقينمحدثينانهمبابفى)الملائكة(

خلق"ا.انهعلى

وعلىبالمشاهدةنعلمهاالتىالأجسامأنالأيئ!ياء،حدوثعلمنافيهنظرناإذاالذىوالدليل

إلاالوجودفيالأجساميلقدمهالمالتىالمحدثا!معإلايوجدلاالضرورةسبمل

فيناويحصلنراهاالتىالمتغيرةفالأحوالوالبعد،والقربوالسكونكالحركاتالأعراض

2.الحدثدليلهىبالمشاهدة

بانفبهأحدثهاأنهسيخبرناالتىبالآيأتلنصدق!أيضأ+:المجالهذافيسعليايقول

بلأعراضأ،س!هويزيلأعراضأفيهيحدثأنعلىيعدرفهويخلفهأنفدرمننقول

03.أيضأيعيدهبل،لفنيه

الئغببرمنوحالهابالنارالأمرهذ!لتوضيحمثالاأخوموضعفىسعدياويسوق

أحالهاللفظمنالظاهرعلىهذااعتعثنا+فإن:فيقولفيها.الحدثأئرعلىبدلمعاوالفقر

الثغييريحنملوأنهامحتاجةفقيرةلأنهامحدئةناركلبأنيقضىالعفللأنوافسدهالعفل

)شىء(3".شىكلهذامنعليهيجوزلاالخالىبأنقضاهابعد

إلهالقنباركقالبأنهالعبرةصدر3سعديا:فيقولحأدث،سواهوماقديملهإذا.فال

..."علمهالذىالوحدةمعنىعلىالقثيمالواحدحقيقعلىالفود))سراييل(إسرايل

وهو،حادثموجود:قعممينإل!الموحوداتأنعساموبالبداههبالضرورةلحنم!العقل

6.لوجودهاوللاالذكلماالقثيمأماومفتثح.(وللوجودهصا

51.!:التكوبنلسنرسعلايانفسير

17!.أجوالتوحيد.الحللرسائلضمنالليناصوللىالمختصرالعهار:عهدالفاصى i.

.أ!:الئكوينسنرلتنسيرسحدهامعدمة

A.1صىالسانجاةالمرثع

.أ!.لأمئالاسفرئفسير.عو!ثاسعديأ

.،6ص!..جاأ6!1-ا069.العرل!داركلوبمر+هلموتئحتيق.الدينأصولليالئمامل:العوينى
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سعديا:يبول،والتركيبالئاليففهوسعدباعندالعالمحدايهلإيئاتالثانيالدلبلأما

الحدائة.2علىدليلالثركيبإلىاضطرارهافيفالأشياهوالثأليف.االحدثأيز11

يجوزلايتولونفايأولون5:ييولالزمانيداهىهوسعديايالدمهالذىالئالثوالدليل

مالينوالمنمكنوالزمانالمكانبكونأن!بجوز)شىء(شىمنلا)شىء(شىيكونأ!

ممداهبنغيروالمنمكنوالمكانالزمانبكونأنيجوزلافلكبعكسوالأمرنهايةبلا

)شىء("3.شىمنلا)شىء(شىبكونانويجوز

ولأ،الآتيةوالآنالماضيةالآنبينالصلةوهىالرنيسمةالآنهىالحاضرةفالأن

الوصولالوجوديستطع!لاله،نهايةلاالزهانلأنراسياالزمانتجاوزالفكربس!طبع

كنالماإليناالوجوديصللمولولها.نهايةلادبينهبينناالمسافةلأنسفلأ،إلبنا

وصلفالوجودانوبماابلنا،وصلالوجودأنيعنيفهذاموجولدنانناوبما،موجوللن

مم!اه.افالزمانإذأإليناوصلحئىالمسافةفطعقدالوجودانيعنىفيذاإلبنا

صحدئةاضالأسو!مائرالأجعمامكانتإذاانهايثلائةالأدلةهذهعلىالم!ترتبةوالنتيجة

بقوليعايي.الاللبموهومخالفناإلايكونانيجوزلاالمحثوهذا،محدثمنلبدفلا

إلىوالحاجةالففولزمهامحدئةبانهاالعتلقضىلماالمحسوسةأجمعين+فايأشياءسعدلا:

وكانمحدثغيربانهالعقلحكملماويعالىيتاركوباريهاالأرضقأم!صاوصفناما

)شىء(شىكلكاذايهاستفنىفلكمنوجبله)ابثداء(ابتدىلاأزلداانهنلكمعنى

ايوجود"أزليةبانهالاس!غنايه

المسلملنعلماءبعضا!متخدمهالذىنفسهبالمبدأالقضيةهذهسعلياايثثوفد

والمجسمةالملاحدةوهمالفرقنفسعلىللزدالشاهدعلىالغائبقياسوهو

هووالفماهدالحوامر،عنغائبألكونهويعاليسبحانهايلههوفالغايب،والمشبهة

انيجيوزولا+سعديا:يقول6.الحدثأياروهىالحسعالمفيالمصكناتالوجوه

ح!وفىفالرفىالتولوكنلكالمخلوق!نهحكعةلعينمخالفةحكمنهجمنانننوهم

.15!:التكوينلسنرسعلياننسير-ا

دارألله.عدحنفىإمام:تحيق.الشفعابنعلىالردمعوالمحوسللثنويةالس!لمينلتدالرماةالتاسم-2

.1هـ00052.38طا.العربيةآفاق

،3.!للتفسير:تسوكرمتلمة-3

C11!.اج.ايشاهل:الجويس-4 01 0 7 Ail.

26.ص!.الئكوينلسفرسعدياثفسير-3

-الخضيريسدسودنحاتق!الغولرج.والرالضةوالمعطلةالعلحدةعلىالردفيالنصمد:البان!إني-لأ

05.-93ا.-719العاهرةايعريي.الفكردا!ربدةابوايهل!ىلجدمحمد
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!ساغالشاهدفيمابخلافالغاشفىشينايكو!أقأطلقناذلكتوهمناا!ايانا

حقائفنا+ابهيفسدداماالشكوكمنعلينايردوأنللحلحدين

الائماهدعلىبألغائبالاسنذ!لنضسعدياأعقابهوفىالنطاماستخدموفد

صنععلىالقثرةوهوايل!،ووجودالعالمحدوثلإيئاتواحددليلعلىمعئمدين

وحدت!:النطامبقول.الغايبفيواحدخالقوجودعلىدلبلفذلك،وضدهالشىء

انفسهماذاتمن!احدموضوعف!يجتمعانلاالمضادينووجدتللبرد،مضادالحر

خسلافعلىفهرهماوقاهرأجعحهما،جامعألهماأنمجتمعينلهمابوجود!طفعلمت

دايلفيهقاهرهيتبيرونفوذوضعفهوضعبفوالمنعالقهرعللهجرىوماشأنهما،

.1هاخترعهومخترعأأحدثهمحدثألهأنوعلىحدثهعلى

ضعيناوهذاقويأهذاجعلانفيالحكمةوجهماأيضأوقالوا9سعلياةلقود

والقوةالأقدارمتساويةكلهاالخلائقتكونأنوسأموااصغيرأوهذاعظيماوهذا

يقونحتىشماوتلو)الأشياء(الأشيايانالحكمةضدوهدا.الأقوال)سانو(وساير

نصنعهاانننوهموكنانميبزولامعملفبهاللعقليكنلمواحدأ()شينأوأحدشىكلها

لكنه.يحرقولابطبعهيبردواللالجلبردولأبطبعهاتحرقالنارانوكمابطبعه

5503وضد)الشىء(الشىيفعلانلنعلممخلالفهجعلها

الوحدانية؟

استخدمثوقدالوحدانيةيتعى4والقدمالحداثةباثداثالتوحلدإيئاتبعد

سعديا،وبالضرورةاالاسلاممفكركلطكلبعدهمأيضاوقدمهاوحد،دلبلأالمعتزلة

إلاأدةفلهقاكان+لؤالكريمهبالآيةاسندلالأالتمأيعادلبلوهويذهالوحدانبهلإيئاث

كذلكيكنلملوإذوأحد،العالمصانعأنعلىييلالعالمفصلاحتقشدتا+".اللن

إلىيؤدىوهذالحمانعا،ثانمعهكانلويقولفالعفل.والأرضالسماواتلفسث

لهيانيلاواحد،بانهالطملهفلحصلاالأجسامعلىإلايجوزلاالذىالضعف

اطية.واالقدمفييشا!كه

قديكونأنيمكنلاولذلكواحدعملمجملهفىالخلقأنسعدياوييرى

ويالفعل،ستدعارضانكأنتاوإلاوإرادة؟مشي!ةلهمنهماكلخالقانصنعهفياشئرك

.22!:الئكوينسنرلننسدرسعلاياضدمة-

هـ!8..الانثصارالخياطة-

!V؟!:التكويىسنرلتنسيبرسحديامندمه

2،.الآيةألىشراء:سو!ة19،الأت:المؤمنونسورة123الأيةالافبها.:سورة-

35.ص!.الخمسةأياصول3شر!العهارعدالتاضى-
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كانفلوواحد،صانعهأقعلىئكاملهيدلبلذللد،يئبثالعالمفيلئاقضاتيؤجدلا

.ابالنناقضاتملينأالعالملحاءخالقانهداك

:الصفات:ياذ!أ

دورباتى،كديموالدصحدثالعالمأنبإئبأتويؤحيدهإلالهوحدايبةإيئاثبعد

صعاتاربعةئوجد!لنللاعن!ه،ينزهأنيجبوماصفاتمنبهيلحقأنيجبما

بالاضافةهذا(،الحياة،القدرة،العلم،)القدموهيالالهيةبالذأياتلحقانيجبأساسية

2.الثانويةالصعاثم!الكثبرإلى

أصلياكيدسبيلفيالمعتزلةاقرتهاالتىالصفاتهىالأربعالصفاتوهذه

وصفة!ديم،ايلهلأنوذايه،اداميينالئعددأوالفصلأنواعمنيوعاىلمنعالتوحيد

فيتعديدوهوأكئرأوقديمانهداككانعيرهشينأكانتكإذااالقدمفطميالهالقديم

الذايابوحدةفالواوإنما،المعطلةصنعتكماالصفاتييكروالمفهمالئوحيد..

بيدىخلتثيفولعندمافإنهولنلكذائه،عينولكنهعاوعلمفلرهفلله3،والصفات

ذلكيولبت،عالموبهفادرذلكعلىانهيويد6وعلميبقدرتيخلفيعنىفإنمأ

انابلضعركا،ونفممطوعلميقدرييأنلاوصنعيايدبيرىفطشريكلابنفسط،

ملنى،اسىءلأالذىالواحد

هىالإلهيةبالذا!يالحقأنيجبالتىالأساسمهالصفاتأنسعديااعتبروقد

لأنهاعنهامنفصلةليستذاتهعينهىالصفا!وهذهوالعلموالفدره،والحياه،القدم

"وينبغىسعديا:يعولاتتغير.لاأزليةالصفاسوهذهبال!عدد،لأوهمتميفصلةكانتلو

كالذواتلاأزلبهذاثذايهإئبائتايعدأنهالبابهذأفي)المؤمن(المومنيعلمأن

الثلاثوهى،الموجودة)الأشياء(كالأشيافهوذلكبعدلهنثبئهماوجميعالمحسوسه

أنهلهإئبايداووجوبفادرانهلهإثباتناووجوبوعالموحيقادرالجلبلةأوصات

وأماحي،فهوالافاعلانعلملافلأناحيوأماثادر،فهوإلافاعكنطملافلانادادر

.86وللا."6+101366667)636:)وللاألاany,-ا

ىدظهرالنقسيمهذاولكنالععنزلة،فطثكماوئأنوبةاساسبةإلى11!بةالذاثصفاتسعدبادعممرقد-2

!،0881.ليلن+يداور.يشره.والاعتفاداثالأماناتكتابةجاعونسعديا،والاعتقاداتالأماناتكئابه

1310511.

!16.ا-64مص.الاسلامببنمنالات:الأشعرى-3

.301.صاج.والنوحيالحللرسائلضممنالتثمبيه.ونفىوالتوحدالعللكتا!:الرسالقاسم-4

المحث.من!.18التوحبدةإنباتعنالعلبثغدغد+المصفة)ئباثثموفد-ر
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وعلىيغيرليهيؤجبلاأوصافالثحثهالأوصافوهذهالأشياء..انعلمفلأنهعالم

.االآخر".يفيدهماأغيرأفاذدةفايدالسامعبفيدمنهاأقولأن

ومنالذا!،عنزائدأشيذايئبتانلألأنهماسلبيتانصفتانوالفدموالوحدانية

يئويئة،أىايحهاببةصفاثلمهىوالحياةوالفدرةالعلمأما4التوحيدفكرةبمسالايغ

مركبةالالهيةالذاثتصسربمتضىفلكيأن،الذاتعلىزاثدةلبستالصفاتوهذه

لمأايلهعلىمسئحبلةوالجسميةاياجسامصفاثمنوالتركيبوموصوف،صفةمن

صحيحهلحلنآيعلمحينا)الانسان(رأيناوإذا.سعثيا:فيفول.وحدايهنقسمنفيها

فيعاجزأحالفىقادرأبهولشعورنا.جهلعدمههوفإذايعلمكانبسيبأنهعندنا

ليسإذالكلخالمقواماعجز.ولنلكغهارتفعا!دراهالذىالسببأنلمنائبينحال

لائمى)لشىء(لالذاتهوحىوقالرعالمهوفإلما)شىء(شىالأ!ورهذهمنيلحقه

فثريهانكئبهفىأيضأافكرناوقدوئقريلاتعببرأيضااللفظهذهلذائهوقولنا.سواه

25،لهانهايهلاإذسواهفتصيرنتغيرلاوبقاهوعلمه

الفرقمنغبرهاعنالمعتزلةيضيز!الأخصعلىالنقطةهذهومنهناوهن

يوجدفمىءعندهمفالصفة،والوصفالصفةبينيميزونمثلافالأشاعرةالإسلاممة

لثهالواصنفافولفهوالوصفاما،الوصفويكسبهله،بكون(و،الموصوففع

عندأمابغيره.3اوباللهالقايمةالصفةغير...هووعالموقادرحىبأنهلغلرهأويعالى

نفىويعنىالواصفقولهىفالصفة،والوصفالصفةبينوحثوافقدالمعنزلة،

الصفاتانيعنى،والوصفالصفةيوحيدلأنذلكأسللكرواالأشاعرةولكن4،الضد

خلقه.بخلقأنقبلصفةلهيقونأنإلىيؤدىوهذا،الخلقمنبألمواصفةتتم

وإذا5:قولهاياشاعرةلا6المعئزلةقالتهبمانأثرسعدياأنمحلىعندىوالدليل

الخالقلدىفالعلمالضدنفىلعنىسعلياعندفالصفة...هيجهلوحينايعلمحينأرأيناه

هوفقولنا5سعثبا:يقول.الموتيدركهلاومنبعاجزليسوالقادر،الجهلعنهلينفي

وقولناإل!ه.الموجودعلىيفولوالكتابأبطلهمنقولولننفيذاتهلنئبت)شىء(شى

22.صصةالئكوينلسنرسعليايتسير-

.22ص!:السابقالصرجع-

.25-،7صى.التمهيد:البافلالى3

.7217/ةالمفنى6500180112صى.الأصولشرحأالجثارعبدالئاضى-4

.2267!.الثنسير.فيالعقلىالاثعاه!يد:أبوحامدلصر-و

للتوحيد.منمو!علىفيهاعتمدالذىالصناتب!فيهـ(2اAأصنوانينثهممبداسعديااتجعو!د-"

.86AA-10.حواللحلالملل،الئمهرسنالي
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لهلنئبتحكيموقولداشرحنا.ماعلىبعدولافلللهيكونأنلننفيلاقياازلى

الصحبحةالقدرةلهلنثبثقأدروفولناكئيره.اوقليلهالجهلعنهوينفىالتامةالحكمة

الوجوهسواه)شىء(شىالقلرةولاالحكمةولا)البفاه(الب!اولبسالعجؤعنهوينفي

بينناها..2.التى

،اعراضيايهاأدل!عنللصفادتسحديامئلئبعهمومنالمعئزلةنفيوسبب

للزمها،الذاتعلىزايدةالصفالااعثبرثفإذا،بجسمإلايفوملاوالأعرإض

محلأاللهيصبحوعندها،إليهيحئاجبالشىءالقانملأن،الأعراضخصاثص

اجزائه،إلىمفدقرأالمرك!ويكوندالانقسام،والئجسيمالتركيبوبلزمه،للاعراض

لذاته.واجبألبسض!يرهإلىوالمفتقرغير،واجزاؤه

بجبالسابقةبالمباد!اترئبطأخرىصفاتضا&19سام!يهالصفاثهذهوبعد

وفسرها،العدلبمبداسعدباعندالإرادةصفةاريئطثففد،الإرادةميلنوضيحها

لاولكنهاوخيرهم،العبادصالحفيتكوقإرادتهيانيريدمايععلايلهباقسعديا

شىهووقولنابافى..+اذلىهوودولنا+سعدياةيفول.علي!إراللهفرضئعنى

عدل"3.منبإرادتهيريبهماكليخترعفادرحكيمبافهـ،ازل!)شىء(

والخوارزمي(والبلخيوالجاحظوالنطام)العثافالمعئزلةغالبيهاتفق!وقد

وذلكوالصارف،الراعيإلأوالغانبالشاهدفىوالكراهةللإرادةمعنىلاانهعلى

أللهحقفياستحالولمانلك،ظناوواعنفادمصلحةعلىالفعلباشتمالالعلمبعني

علمهإلاحفهفيوالصارفللداعىالمعنىلكونانمنبدفلاوالظنالاعتقادلعالى

الخير".انهيعلمانمعناهالخبر،ييربد-اللهكوناى.المصلحةعلىالفعلباشتمال

اريبطالفدممئل،الأساسيةالمبادى)ببعضالأساسبهالصفاثارتبطثوهكذ!

والتركيب.والمكانالزمانوعن،يبقيهومبقيوجدهموجودعنوالاستغناءبالأزلية

نلكمعنىوكانمحدثغيربانهالعئلحكملعاوئحالىيتارك.وباريهاسعديا:فبقول

)شىء(شىكلعنذايهاستغنىنلكمنوإجبله)ابتداء(ابئدىلا)ازلى(ازلباانه

تاريخبور:دى.!حلليلاحاشةعدهفهىالارادةعداماأزلبةكلهاايل!صناثأنايضاالعثافيقرر-ا

ط،.الفاهوة.والنشر.والنرحمةالتالبفلجنةريدةابوالمهاد!عبدمحمدد/يرجمة.الاسلامليالفلسفة

.701ص.5791

.هـ21!الثكوينلسنرسعدياننسدر-2

.21!:السابقالمرثع-3

.للكتابالحامةالمصريةالهينةحعملن.ت!امد.ئرحمةالئاريخ.ثيومكانهالعربيايفكر:اوليري-4

.69201-!.ام796
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وعنموجودعن)البفاء(البفاسرمديةالوجودازليةبانها)لاسنغنانها(لاستغنايها

51سومبقيولاموجدليسإذوبالأحرىله...والمبقيللكلالموجدهوإذمبقي

+ا.الأهاكن)بارهـا(بارىهولأنهفبهعاييقىومدةزمانعن)كاسئغناذه(كاستغنايه

.يرللمانهوالآخرللمخلوقاثالحثويش)ئباثصعنبينفطينحصرقثبمفمعنى

والمحدثالقدبمببنالفارقانهذامنوبتبين2.بفنىولابزوللاوملكهيينولولن

محثودأنهاىوغابةوحهمعكلهلالمحذثانفطقايموالمخلوقاثاللهبمناو

إننابحاض،ذايكونانبدلاكلألهنحددأننستطيعشىءوكل.المساحة

نهايةالهاىالمساحةمحدودمحدثكلبانسلمناقدكناولمااجزاء،لهافالم!حدثات

6تتجزالااجزاءأنهااىايضأنهايةذوا!صنهاي!الفالتىالاجزاءتكونانبدفلا

ولاشىءبكلمحيطعليمانهالعزيزكلابهف!ينكرنااللهانايضأذلكيؤكدومما

منهايثألفالتىواياجزاءاياشباءأنمعناهوهذانهابهلذىإلاوالأحاطةالعلميكون

03دديمأولولهافحدئةاياشياءواننهايهذوات

فيشرطالحباةأنوذلكوالشاهد،الغائببمبد(إيثايهايغالحياةصفةوكذلك

حكمتهشعناننتوهمانيجوزولا5سعديا:يقول4غائبأفكذلكشاهدأوالعألمالفأدر

ذلكتوهمنااقلأياحياوفطقاثرفيالقولوكذلكالمخلوقين.حكمةلعبنصخالفة

أننعنعدأنيجبولكناالف!اهد..فىمابخحفالغانبفىإيئ!ينأ(شبألكوناناطلالنا

)سألنا(سامنافإن.حىوفيعالموفىقالرفيالقولوكنلك.واحدةهىالحكمهعين

ذلكانأوضحناجود،المسعلىبحبوةوحيبقثرةوقادربعلمعالمأنه)ساذل(سايم

مالنفىولا)بحياه(بحيوةحىبانهعليهقضيناحىالمخلوقمالطنليسلأنايلزمنا

لاثرانهعلبهاوجبناالمخلوقمالذإثولابعلمعالمأنهعلهحكمناعالمالمخلوق

حبأ...!.اوقتأشاهدناهلمالكن.بالدرة

لاوالئالروالعالمفالر،عالمئعالىاللهأنيثثقد.هذا:فىالعاضىوييول

منا،كالواحدويعلملفدرانصحأحدهما:ذالينالشاهدفىنرى!انناحبأإلابكون

منيصحلامنفار!ذلكمنهصحفمنكالجصاد،وبعلميقدر(نيصحلاوالآخر

26.!التكوي!:لسفرسعلهايعسير-

A-6،،2!-جااوالنحلالملل:الشمرستايي-+

0!.جا.النلشةناريخ:الفاخور!حنا 9 1 ! A.ا

.2هـ2التكوي!:لسعرس!دهائدسبر-
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هذاضيمتفإذاحيا،كونهوصالجملةإلىترجعصفةإلادللدوليمرالأمور،

الناتب!.اكليئتالشاهد

81هـ.ايأصولحشر:العبارعبدالفاضى- 08، art،1127،281/بالئكليفالمحيط.
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الاسما.يةاالصئالئأة

هيوتوحيدهووحدانينهايلهوجودإثباتبعديتنجأنيجبالتىالعقليةالننيجة

ونسبة،للإنسانوالاستطاعةوالمائمينةوالإرادةالقدرةإيئاتيعنىوهدااعادلأنه

وعفابئوايبامنالجزاءاعيباريئمومن4المجازلاالحقدقةسبيلعلىإليهافعاله

الذاتإلىالعدلنسبةيغومن،أعمالمنالمكلفالأنسانبدقدمتهلماوفاقاجزاء

الحريةالانسانعنونفوابالجبرقالواالذينعكسعلىعنهاالنجوبرونفىا!هية

والاخنبار.

أوالثوابليالفىللحياةوالعودةالبعثإلىالأشارأتمنيخلوالتوراةولكن

وهوالإنسانبينصلةأيهتوجدلاحيث،الموتبعدالإنسأن!صيروعناالعقاب

إكرامهيمفإذا،بدفنهإكرامهأوالميتعقابوكأنللقدو،نزولهوبينالحياةق!دعلى

حئىللهشهاللحيواناتبنركمعاقبتهيقثو)ذاعائلنهامكانفىلأنقةبطريقةيلثن

بينيزبطعحثةأيةنوجدلاحيثإليهودله،ف!معلوميخرالموتبعدالننسمصبر

فانفلكشوفضلأ،االسفلىالعالميشمللافسلطانهالمويىنفو!اوبينالرب

بعودةمريبطةجاعت،بالبعثيلمحالقديمالعهدفيورد!التىالبسبطةالإشارات

المسيحوظهورالشتاتمنوخلاصهمداودمملكةوإعادةدولمهموعودةأليهود

إلىإسرائيلبنيعودةوهوالخلاصفيلأييالدنياالحياةهذهفنهاية2،المخلمو

فيوالعقأبفالئواب3،ايأمممنغبرهمدونأبديةوسعاكةسلامفىوعيفمهمالفدس

لاالدنيا،حيايهمأيداءعصبانهمعلىإسراييللبنيعقابانهعلىذكرهجاءالتوراة

سفرمثلالمتأخرةالأسفارفيإلاالآخروىوالمعادالأخرةذكريأتولمااالآخرهفي

1(12:11)اللا!يينسفرانظر،!،6-"544داول.6634.؟6+6!دلا667ءالأ6ولأ+7117:أول7366ا7236ا*؟-ا

7(61:1)ارمياسنر4(12:91)أولملول!ممنر،(05ت23)التئنيةسفر31(:72)9(6-:6)العددسز

.(11:71)5المزاميرسنر

184،85أ.صص!!اللنائمر.الزهراءدارالإسرانيلية.النبوةظاهرةحس:خلبنةمحمد-2

القلبمة.الساميةالحضاراث:هوسكاتيسبتيمو3341271-6.لاء"333-ل!ار6".6663!+اهلالأ:ءدألالأ..ول

.ا2ء.صا!86.ببر!ت.الرقيدار.بكريعتوبالسيدد/!يزجمة

320-3)أرمباسعر،4ة"ه6.لاولللار763ا6*6؟7اولاأ09+ا76ا-3 31: ( () )-r r :،)AIاشعياسمر(I I؟

2(1؟)37.حزفيالسنر2(4.-ا5)18:95،

6ك!6ل!+69أرول6"+171+أ:أول131م؟736ا"- 0 1 --6- 375- un"374- 4. ):n1 . nay.
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إلبه!يتسمارحالر!بيت!يفامالعالمنهايةتحب!حينماالنبيهذار،يافي!ااشحيا

ايةالرؤيافىيظيرلمولكن2،الأويانوعبادةالشعوبببنالمشاحناثوننئهىالأمم

الأبمانبظهرولمالدثدا.فيفحلوهماعلىلعمادهالربليحاسبةواضحهإشارأور

للمعادإشارةابةمنالئوراةلخلومبر!ايجادحاولحيثسعلباهمعإلالالآخرة

للتهسرارنهايةهداكستكونفبالئاكبد4ذكرهعنغنيبديهيامرنلكبانالأخروكما،

وحودإلىيشيرإسلامبةمصطلحاتعندهتظهربدا!ثمومن3،للصالحينويعوبض

نتدجةالقرانلنلد!وجلثكماا.الفبروعذابالسعادةودإرالآخرةدارمل!آخرة

،الآخرةفىالعباد!محاسبهوالعقابالثوابلمبدأالإشاراتهذهص!الإسلاهىللثهر

ومحيرهم.البصبرويوسفالمقمسداودمنكللدى

ناعلىئاكلدهف!المعتزلةافرئهكعابهوثايزهسعدباعندالعدلمبداويئجلى

الخلرفعلعلىالغدرةواعطانانحنفعلناماعلىويحاسبنانستطيعماكلفناعاللالله

فعلناهماجزأءوعقابثوابمننسدحالهمانلنا!دالجزاءدارفيلنكونوالشر

ناوهوالاسئحقاقسبيلعلىوالآخر..."سعديا:قولفيالمبداهذايتجلىبانفسنا.

الجزادارإلىمنهاينقلناثمفعلهنطدقمافيهايكلفلاعصلداردىاولأيخلقنا

المنفضليصلهمامقاديربينالحظيناوفروكانعملنامابثمرفيهايقابلنا)الجزاء(

علىبناومالبه...امرهماعملمنربهمنيجارمامقاليروببنيعمللأالذى

علىيامرناولم...الجزاءدارفيعليهليكافيناالعلدارفيفخلئناا+دسامالأوفر

عليهاه.6القدرةلناليسأشياء

عنشيئأالدينيةاليهودكئبف!يرددلمةالموتبعداخرىحياةإلىإشارةالقديمالعهدفيتوجدفعلما-ا

باهلاخثلاطهمعددإلااليهودعندالبعثفكرةيزدولماللنيا.الحماةعلىمقصو!الناوعقابهم!ئوابمالخلود،

بلران.محمد:ترجمةالحضار!.فصة:ثبورأنتول.عندهمشائفةعئيدةكان!إنهاحمثاوالمصريينبابل

.5rI!.2ج2.ط.)IءI.%الفامروالئثر.والترجمةالمأليفلجنة

نريعةجاعتحزلبالرريافيوالعفابالئوابفكرةحنى35(1)22،34(!-ا-15)2:اشعيا:سلر-2

الحضلراث.موسكاتىالستتبله.فيالصكحإلىالأموربعودةوالئبشيربايعقلبوال!بؤالضالالشحبلنصح

.161!+التلابيةالساهية

.2257،،7!:والأعنقاداتالأماناتسعلبا.-و

1،2.22!التكويخا:لسؤسعلأياتدسير-4

3لا"أ26363.6ءأول!الاأ6دللا766661د676لا67ب!+أ"لا3؟لا"أ)6لا61ء،!يمم+ا:لا6دالمأ؟3*3لأ-؟

.أ؟6.37،-60.716313؟للاا03660.66

.32-:دنالئكولسمرداسعدئعسبر-،
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اتهبهنربدعدلفولناأنمفاداهاالتحليلهذانجحدننيجةإلىسعديايصليم

+ا.معاصيهممنتبراكماعليهلعاهبهمماعليهميقلرولالطيقونلاصاعبادهيكلفلأ

المعتزلة،منهدحلثالذىنفسهالبا!منالعدلمبدأإلىسعديادخلوفد

دالحكمة،العدلنطاقداخلىيجركطانيجباللهأفعالانرأوافتد،الحكمةبابوهو

المحافظةأحلفمنله،اختيارهفيوحرينهفعلهعلىالعبدبقدرةالفوليتئضىوهدا

لممأعلىالعبدمحاسبهأنالمعتزلةرجالرأىالإلهيينوالعدلالحكمةكمالعلى

عنه.2اللهينزهانيجبظلمأيعديفعله

هذاعلي.ونحثنؤكدالتىالقرأفبةالايأتمنالكئبرالمعنولةوجدتوقد

المبدأ،هذاعنالدفاعفيالقوةاعطاهموهذا،المعتزلةافريهالذىالنظرىالمبدأ

ئضاعففاخشنةلكؤإيظنز؟مثقاليظيئملاالئةاءنالكرلم:"كتابهفيوجلعزفيقول

شاءؤتنفلئؤنج!شتاغفمن:8تعالىقولهوكفلئا35،غطيناأنجزاتئنةمبئؤلؤ!

وصانعه.أفعالهخالقعتهنقولأننستطيعفالانسانثمومنفلئكفر+"

دذههومابدنميزالأنهللإتممانالخلقصفةنم!بمنايضأسعديايخالىولم

ه!هئهعلىوبحدئهفدجدهالعبدأما،العدممنالفعليخلقفالثه،للإنسانهووما

زايل.والقزضالجوهرلوقبالغزضيختص!الإنسانففعللنلك،مخصوصة

الإنساندبرها"...إذا:خالقأنهالأدويهيصنعلمنوصفهفيسعديايقول

الحكعةبخلافإسقعملهوإذأوئفئلوامرض)تؤذى(يوذى..وإلضايجبماعلى

أوالحاجه...وفتغيرفيفتناولهامفاديرهافينفصأووزادتأليفها)أساء(فأسى

فايشىندبيرها.منليسثالذىالبلدفىأوفبهلس!عملاينيجبلاالذىالفصلفي

موضعها"خكبرفيووضعهاعليعا)الجاير(الجاييرحالقهاعلىيكونشىء!)لحأى

التورإتيةللجملةتفسبرهفيالإيممانوفعلالثدفعلبلنالفرفسعدياويشرح

التسلطبابمنوشبههايلهصورةفىأدمأنكشبهنا"بصورتناالإنسان+صنعنا

علانصورةفىاليومفحنيالالماعلىرذلكوالتاث!بيه.التخطيطمنلاوالتملك

121!:الثكوبلسنرسعديا-تعسبى

.هـ246.ط.أ889.الشروقدار.الانسانيةالحريةومشكلةالمعئرلة:سارة-محمد

.01الأيةالنسا،:هسور-

92.الأية.الكهفرةسو-

،3.!.اللكويبنلسنرسعدلاننس!بر-
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منالماللهفجحل!المرتبةالمنزلةلريد!إنماالجسمصورةبهلريد...وليمىوفلان

ا.أيكلعلىسلطانمنزلنهفىالأشياءجميعبين

فمختصالإنسانفعلامابالجوهر،مخنصادلهفعلانسعديأيدركئم

سببئسببهووإنماامخئرعةثمابلهمخلقهو*ليسسحديا:يقولاالزأئلبالغزض

طفولومبدعصانعالإنسان(نوالنتيجةحيا!ه؟.منبشرونبهمايعملونكيفلهم

)منشئ(وهنشىو(ستاذ(وللمعنى36أ!7الم3.7؟أدباد1إنهفيهفعكتوب.ةسعليا

'"فيهاوبادحالصنائعهذه

الإنسانانهوادلموفعلالإنسانفحلبينسعديايقدمهالذىالاخروالنر!

لهويوفرالعوائقطرييهمننزالهأنويجبينعلحئىايادوا!لهيتوافرأنيجب

فالإلسانالدواءلصنعسعدياعذمهمثالمنيظهروهذ!.بالفحليعومحتىاياسباب

الضرورةلفعت+وإنما:يفول،بالعمليمومحتىوايادوا!الأسبابلهشوافرانيجب

الايسنحكمةفياللهجعلمنردأوعالجبعينهعئاريكنلملماالأدويةيركيبإلى

المقصود+.المبلغيتلغحدىتاليفها()الإنسان

القدرتينبينممانحهتوجدلأأنهالجبارعبدالقاضىرآهماعبنهووهذا

يكن،لمأنبحدوايجادهإحدائهعلىالعبديقدرالذىهوفادله،مختلفهالتحلقجهةلأن

الحادفيوليسالعقلفيسابقتقديرعلىالفعلإحداثفطفكامنالبشريالفعلأما

علىالمخترعلفظإطلاقمنيمنعماهناكفليسلنلك،العدممنإبداعهاوالفعل

يعالىباللهيخلصالمخئوعلفظأنيئبداماهناكلبسلأنهاللهعلىيطلقكماالعبد

العوايقوارتفاعالسببوهوالموصلإلىيحثاجالإنسانولكنغبره6.فيهيشركهولا

سبببلاالفعلفبختوعاللهأماوالاراده،والدواعيلذلكاللازمةالشروطويحقق

تحالى.ادلهفدرةيلاهيوعدمومقدورهالعبدقدرةيئاهيعلىي!لوهذاواسطةوبدون

يحددهاالتىالفوارقيلفيلاومخ!رعوصانعفاعلمل!الألفاظهذهكاستعمال

51.!التكويد:لسنرسعليانشبر-

هـ87.:السالى-المرثع2

2(.0)1:التكوينسنرالمواث!.:ورعاةالخياملساكنىاباكانالدى..لامك..-!

83،صى!الثكوينلسنرسعطيائنسير-

55.صص:السالقالمرجع-!

!8.2/.المننى:العبارعبدالتاضمى-"
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علىهذا!المعثولةاشمثثدفدا.الحفلل!دانهمنفلكلألىالفاعلإلىالإضافات

3"إقئا.!تخقفود!فولهمنالكريمالقرأتفيجاءوما3،كذاوصمنعتكذاخلفتفولنا

3".إقإينائخاأحذذنالئة.قئذاركأوفوله

وفدديل.منلهبدلاص!حتهإيثاثإلىيحتاجالذىالإلهىالعثلمبداويكن

ائبعالعقليهـفىواللفلى،الفليفاخ!ارسعليااماالعقلى،الطر!المحتزلةاختارت

واحئياجالعالمبحدايةالقولأنوهوالد،عثلإثباتفيالععترلةش!لسلنفسسعثيا

وحكيمأ.عدلأكونهإئباتلناحققفدايل!وجودوإثباثوفقرهاالأشياء

محدئةبانهاالعقلدضىلماالمحسوسةاجمعين)الأشياء(فا!اشبا":فيقول

حكملماوتعالىيباركوباريهاايأرض.فامتماوصمفناماإلىوالحاجةالفقولزمها

هووكذلكله...)ابتداء(ابئدكلطلاأزليأأنهذلكمعنىوكاقمحثغيربأنهالعقل

بعودوإنماوفسادهاوصلاحهاوشوهاخلرهاالعبادأعمالجم!ععغمسلغنى

هم+.علب!وفسادهاصائحها

لمجقول،عدل،ال!هأنعلىيهلناالأنبياءبهجاءماأنسعديايرىالنقلوفي

إكرامفىولنحرصوالدنا،أصلكانكيفلنعلملناالقصةهذهتثوينمناونفعناا

واهلنابنيناونامرالطبعبخلافيكونأنهربنالنايقرلممانتعحبولاالأضياف

فىحكمهانفذانعلينايصعبولايجورلاعدلربناأدطفيتاثمكولأوالحكمبألعدل

يمكننا...*6كماعلادهجملةفىعندهونفمفع)اولياننا(أوليانا

ناراوالأنهم،الإنسانوحويةالعدللمحضيةفيللسمعيالجافلمالمعتزلةاما

دعوىصلقمننثاكدحتىننتظرلجعلنانلكلأنمتعنر،فلكعلىبالسمعالاستدس

إليناصحتاجةالتصرفالاهذهأنثبثقددامفماعقلى،الأمرهذاإئباتولكن؟الرسول

انوجبالحثوثفىيئماركهامافكللحدوثها-إلينااحتاجتوإنحابنا-ومئعلقة

هنلهابدلامحدثةكلهاالأجمماموهذهوقاعل،محثإلىالاحمياجفىلشاركها

،135صص100.2و.لنشر.للطبعقباءداروالفلشة.الدي!بينالألوهيةثضيةالعليند:العميمحمد-

ri%

2.238،اAصى.الخسةالأصولشرحايعهار:عبدالفاضى-2

.17الآية:الحنكبوتممورة-ر

.11الأية:المدهنونسورة-4

.62م!:التكوي!لسنرسعليائ!سهر-

.921-:العمالق-المرهع
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إلباتذلكبعدلناصحالطرلقةبهذهاللهوجودإيئاتلناصحوإذا.اللهوهوصحدث

.اذلكإئباتإلىالطريىهوفاعلاالانسانكونوإئباتوحكيمأعدلأكونه

نسانحرية!التااللة

بينلالرقماالذى-اصخىلأالمبدأعلىمعنقدأالإنسانحريةعلىدليلأولسحديايقدم

فيهماالحكمأقرأى-المعتزلةنهسقعلىجريأسعلدا-انقبلمنايققناالذى6والقبحالحسن

الأشياءعرونبعدالمدحعلىالحصولفيمنارضكبةالحسنةالأمورلفعلنلجافنحن،للعقل

.العقاباولالئوأبالالهيالجزاءيأييئم،النممنخوفاالقبيحة

والعدلكالصدقفعلهتقئضبناعندناالحسنةالأشياءفيهاالأولىالمرتبة"سعدياةيمول

النعدكماا...فلاأوالتعدوالكذبللاهيهاعفولنانجدعندناالفبيحةايأشيأءفيهاالئانيةوالمريثة

قدأنهفىحسنينوالعثلالصدقعقولنافىحكرسالفاطرانمناالعقلسليمكلعندشك

عنوينهاناببعضهالامرناأنيجوزعنهما...حتىنهاناوقدقبيحبنوالظلموالكذببهماأمرنا

مكابر!معاندفهوالعدلله!يعيحالظلملهيحسنعقلهانالناطقينمنبزعميعضها...ومن

حسناالظلمبكونأنقولهعلى..فبجبعنادهبهينكشفماافربوماالاسئجلرظنضكلب

نقيمكالقطبينلتاالصدقوحسنالكذب!بحفانالمؤمني!معاشرنحنوأمأمعأ...فبيحأ

"2.رضيةمادةكلمنهماونستعدملزومكلعليهما

المضطرفمثلأ،بداهةاليهالوصولشمالأمرهذاانالجبارعبدالالاضىاعتبروثد

.الذميسلحىفإنهمخنارأالقبيحيفعلمنببنما،النميشتحقلاالواجبتركأوالقبيحفعلإلص

ولهذ!المصطر،العاجزحالفيوملفبةالمختارالغادرحالفيكامنهالأحلاقيةفالمسئوليه

خلقمننذماقمنايحسنولافقط،الاخئياركحالفعلعلىالمسىءونذمالمحسننحصدفنحن

مدخللاالأخلأفيالمعنىلأنالميئةحسنخلقمننمدحأنولاالغامةكصيرأوالوج!دميم

الاضطرارلة.3الأفعالفىله

الوجدانذلكعلىالدليلهذاولعئمدأنرودشعورفدليلالئانيالدلللأما

فصدهحسبيقعافعالهأقيحلسفإنهشينأيفعلأنيريدحينإنسانكلبهيشعرالذىالداخلى

باشياءيأمرنا!ولمسعديا:يالولعنه.الصارفووجودللفعلكراهتهحسبوئننفىودواعيه

بتحركأنعلىقادرأنهب!السهمناأحد!كلعلمدلكعلىوالدلبلعليها،الفدرةلناليست

ا"اونتركهنفعلهالذىويترلثيفعلوانويسكن

07-74.،54-50الخحسه.الأصولشرح:الجبارعبدالقاضى-ا

23.!:التكوينلسفرسعدلالفسير-

.802.ص!الدساصولفيالمختصرالجبا!:عدالقاصى-؟
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وحودلولاأنهمسيرأ(وليسمخمر)انهالإنسانبحربةنادوامنعنديعنىوهذا

اشئدفمتىشينأ،فعللمامكانوفيوئثوفيوجهدونوجهعلىبقعبانالفحزإلىالداعيه

فألهسماالطعامفياناعتقدومتىممكنأهذلكدامماالطعامتناولإلىاسوعبالمرءالجوع

الحالاتكلفيافتدواعيكحسبييعفالفعل،الأفعالجحيعفىوهكذأالطحاماعنيصثنع

ا.و!هريهوعلمهقصدهوبحسبجهئه،منواقعفالفعلأخر،إنساندواعيحسبوليس

الخارجسالواقعأنعلىمعملهفياللليلهذاويقوم،!افىالثالثالللللاما

الأدواتلجنسانيخلقفاددصاتحه،هونفسهالانسانأنلناويؤكدالإنسانصنعمن

يعتمدفهذاأبضا،والنفعمنه.والضرريضرهومايفيد.مأمنهايصنعمنوهو،والأسحاب

ويشرح.الفعلعلىبقدرفلاالأسبابوتتوافرالموانعيزتفعلموإذاايلم،علىلاهوعلبه

لاهوصنعهمنللابسانوفائدتهافاذاهاللابسانادلهخلقهاالتىوالنباياتبا!أض!ذيهذلكسعديا

هوإذاوتفل!وئعرضلؤذى..وإنمايجبماعلىالإنسانلبرها+...فإذ!ةفيقول،اللهصنعمن

غيرفيفتناولهامقاديرهافينقصأووزادتأليفها)فأساء(فاسىالحكمةبخلافإسئعمل

منليسثالذىاليلدفىأوفيهش!تعملأنيجبلاالذىالغصلفىاوالحاجه...وقت

موضعها"2غيرفىووضعهاعلبها)الجائر(الجايرخالقهاعلىيكونشىءفاىلهييرها.

فييحتاجالأئسانيائيهاالتىالأفعالأنفيهيوضحبملرالثليلذلكالقاضىويشرح

وآلةفوسامنلهبدفلامثلأالرامىارادإذابانهموانعوإريفأعوشروطألاتإلىالجادها

بشدةالموميليبلغالقوسايصألعلىوقوياعالمأبكونوانحاجؤالمرمىوبينيبنهولكون

إلاذلكوليسبهالقيامعلىويسئحثهمافعلأآخرمنبطلبقدمناالواحدا!ثم.فيهفبؤثر

طلبفىوي!طلفعنه،الامئتاعاوفعلهيسئطىالشخصهذامقدورفىيطلبهمابانلعلمه

منيطلبأناحدنامنصحماوإلا،فعلهفيحرالعبدبال!ضروركطعلملدينالأنأيامر

الاجدماجمة.3حيائتامنكبيرجانببذلكولفسدأصلأ،شتنأغير!

والنهىبالمعروفالأمرعلىقادرالإنسانلأنالاحكطضجتحاالدليلإلىيوصلناوهذ)

المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرمبدأعلىقالمالانسانيةالمجئمعاتصلاحلأنالعنكرعن

وييهونبالمعروفيأمرونفالأنبياء،الأنبياءبعثههذاعلىمثدواصلح.هيبالزوعيبوالتر

الأعمالمزاولةعنوننهاهمبالمعروفعليهموصايةلنامننأمربالئبعيةونحنالمنكر،عن

فهلكوا".خالفوامنودصصفصلحواالنصحاتبعوامنقصصوننكر4المنكرة

.802صص.الدينأصولفيالمختصرالعبلرةعبدالقاضى-

5.34:التكوي!لسلرسعدباننسبر-

.802-.الدينأصولسايمختصرايعبار:عبدالقاضى-

.29291،ص:النكوبنلسنرئفسمر.ليسعدياالظر-
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يفع!للاحكماللهانفكرةحولييوروهو،الدللل!ص%فهوالخاس!الدلبلاما

الرسلا!سالفيالحكمةوما.الأوامريثكننفلذعلىيقثرلاهنوينهىيؤهرفكيفالصث

المبدابإقرارالدليلنلكسعلياويوضحوالعمابأ.والثوابوالوعدالوعدفيالحكمةوما

عسهالحيوانأثإذى!منعأقإسثطاعالهانفي)فابيل(فبنقصةفىلتوضيههعلدهوالص!

منعهعلىقايرفهوذلكافيإلادحللديهليسلأنهدنهاهفئوسكدهالأنسانأمالها،بالصع

مالكيكيالىدلما"فيفول:لمثر،وامتلثالهطاعتهعلىويعافبهليثيبهوينهاهيثوعدهإنما

يعطيهان)قابيل(قيناحتاج،يدقهمسبحوحيوانيالدثونهصثهناسضربينالأنسالى)مهلكوإ(

فالبهايموالتواسحد...لهمبالتيدالناساشرمنأمانةفجعلهجميعاالنوع!ينمنامانأربه

منلهالمنعجعلفعلهفىمدخليثهليسالذىالانسان(فعالها...وامايمنعانيثهالتى)الب!هانم(

ا.والعقوبةبالوعيدقلن

فبولفىالاممتصلاحاتم+ووجثناسعديا-يقولبألتكليف،المجتمعاتفصلاحولنلك

(وافعلهووالأمرواعتبار،واسمحقاقامر)أشياء(أشيا!ثيكونإنماالذاطقينغدالأمر

المنهىأوبهالمامورالفحلنلكإليه)ييزدى(يودىوماالعاقبةكشفهووالاستحقاقيقعل،لأ

عنه"2.

فعلههيالأنسانحريةانتعاءبانالمعتزلةافرتهلمايئعأألمددأهذ!سعدياأفروقد

العننبالعاصىاللهيتوعدلماذائم،إللهص!لىالجثوجوازالوسلوبطثهالتكليفإلغاهلعنى

وكذلك،والعقابوالثوابوالوعبدللوعدإبطالأذلكيتضمنالا،معاصيهخالقهوكانأفيا

13بهئريبطانعناثهيهالحكمةمالاميجلماالاشماقاوعلمالنوضىصالعبادأفعادفإن

التكليف.وإلغاءالشراثعإسفاطإلىيؤدىبهذافالجبر

الله،لهمنحهابفدرةمكلفانهنعرفانيجباالمكلفالأتسانحويهإيثاتبعدوالآن

وينزلالجباليصعداننوحيكلفلمأنهبنلكللنا+سعديا:بتول.محدودةالقلرةهذه!لكن

يحيطعلمهيكنلم(يضأوعلتهطا!لهفيذلكليسإذ،حبوانكلمنهايجمعحتىالأودية

وأنواصحها.."أجناسهابجميع

معاثلةفيندوركلهاوالفكرة،الطاقةهذهحسبيكلفهوايهمحدهـدة،الأدسان!درة

شرأ،يعدفيهخيارلافعلعلىوالعقابوالثوابالدعنيصلرلاالشرانبسيطةعقلية

يزحعحرييهرغميلكالمحلودةالإنسان!فلا!ةطاقئه،فيماإلاالإئساناللهيكلفلالنلك

62.!.الئكوينلعمنرسصباتفسبر-

.7ص!النلوب!:سفرلئفسبرسحليامنلعة-2

22،!:الأصولشرح375،-366.بالنكليفالمحهط!المبارعبدالتاصى-و Y1 ،.Y

.01،-ة(لئكوتلعمضسعلايائفسر!-4
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القدرةقدروفىالئكليفجاءوبالتالى،السببيةقانونوهوالئابتالطبيعةلقانونلخضوعه

مخير،دلمحبرالانسانانيعنىلاالححدودةالقدرةوهذها.والفوانبنباياسبابالمرتبطة

بشىء،عليهيعودلاوايمانناكفرلالأننكفراونؤمنحىمخيرينيزكناايلهانفيوالسبب

عدل.عنيئيبئاحتىطواعيةالايمانيختارأنبئلكفاراد

وقلناأحبنا":أدمبهاالتىللجنةالئعبانايلهإدخالمسالةعلىجوأبهفيسعديايقول

يكفرلمالاهايطبقهلملوالئىبهالكفرعلىالقدرةلهموتطويقهللكفاراللهالخلقفىكالحكمة

فيمايعملأنالحكيمعلىإنماونفولهثاكالموحلينن!حنبهنجيبالذىوالجواببه.

وليسأئابناصبرناإذاحتىممتحنيننكونأنالثسحينأوفرإلىبنايميلانوهو6حكمته

".6لحكمتهبمفسدللكنربعضناباخنبار

أفعالفيمدخللهادالهكثالوامنضددفاجمهخدلالفكرةيلكالزمخشرىويطرح

فقطنلكمنه!!أراديعبدوهلكىالعبادخلقالثداقفيرىوالضر،الفمومنهيععوبالتالىالعباد

مصكنينخلقهميانهاإليهامضط!رينلاللعبادةمخئارينيعبدوهأنمنهمفأرادبه،الكفردون

منلوجلت!الإلجاءالمسرعلى(رأدهاولويها،مريدأكونهمعالعبادةئركبعضهمفاختار

عبادهلمنفعةإرأدئهولكنلهوكرههحبهيعنىلاعنهونهيهبالفعلإدلهفأمر3.حهميعهم

لأنهمضارلنعولامنافعجلبلايريدلالأيهالديلحقلافالقبح".يضرهملصاورفضه

أوبالنفعإماهمعليهميعودبلنعصأ،ولأضعذأفيهيوجبلاللكفر(حدهمواختيارمسئئن

بالضرر.

وييسرفقطبهايأمروالطاعه،المعصيةلاالطاعةهوالعبادعلىاثصيقضيهفماإذن

عدل.عنعلبهايثدبهحلى،الإنسانفييخلقهاولاإليهاا

وبعدهم.شناهمالظلمومحبىوافاسفينالصالحلنبمثحنايلهأنشرحه+سعليا:بفول

اعنىالعامةالمحنةليستالصالحينبهايهتحناقاللهثالالثىالصحنلأهذهأننعلمانيحب

فيهالمحنةالخلقسائرجمعتهبماربهأطاعهوإذاالعبدوذلك....والمعصيةالطاعهباب

نهحعلىسعلياسلروون731.ص!الإسحمية.ايعربيةالفلسفةفىالماثبةايدزعاتهردة:ححمبن-ا

المحنزلةاتبعوثد.الفعلمعألهاراوايلنمنوالجبريةالأشاعرةهعوللساالنعلفلالقلرةانفيالمحنزلة

فيالمخئصرالحبلر:عبدالقفسالك!ب.بمبداالأشاصةلقولونظرأالعبريعنىنلكانر(ىلأنهمذافي

الأماياثكتابسعلبتاوعمدا-09291!2..جالصوك:الجاحظ5،216.اللي!اصود

لأ.15!.والاعدنادات

.7ة!:النكو!لسنرسطهائنسبر-2

.5،4،601،/.أيكشافةالزهخشوى-

9،.18-6/.المنلىالمهار:عبدالظضى-4
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انهوهو..الثواببهلهيكملحتىالطاعةأبوالبامناخرابوابعلىايلهيعرضهاقاستحق

ئرفيهأبضأذلكوفيثانيأ.عليهيفئرضانالحكمةفييجوزلااولأ،بهامرمايفعللملما

لئزييثعليهافترضهقدكانلوالثانيالأمربهذايفىلاالعبدهذاأنتباركعلملصالأيهله

0111.المعاصيعل!ه

لأنايجادا،اوخلفأالدإلى،سوابعلىرالمعصدة،الطاعةبصيفمنبخطئلنلك

فبها!سهلبهاامرأنمعنىعلىيكونألثهإلىالطاعةوإضافةاوالعقابالئوأبيبطلنلك

فيولاطاعةفىلابنلكالأعدفاديصحفلاالأنسانفىخلفهابانهالقولأمابهللعبادولطف

الالهى.العدلمفهوممعييئاف!نلكيانمعصبة

الإلهيوالعدلالأنسانبحريهالقولفىالمطزلةلصهجسعدياايباعينبجةمنكانوفد

علمملل،المحبرةمعايمعتزلةمفكروواجههاالتىنفسهاالفضاياامامهأثيرتانبهاالعريبط

الإنسانطاعةفيلأثلرهذالعلمهكانفهلالنار،أصحابوعلمهالجنةأصحابالله

،سيفعلونبماعلمهعلىيناءبالنار،عليهماوبالجنةلهمادلهحكمالذينوأولثكوعصبانهأ

أ.قدموهاالتىالأفعالنوعيحديدفىسببأهذاعلمهكانله

سعدياومنهموالتوحيدالعدل(هلبلنما،بالإيجابالأسئلههذهعلىأجابواالمجبرة

سيحثارهمااللهعلمفلقد،الأنساقاخميارعلىوقعإنمااللهعلمانورأوانلك،رلنضوا

حكمحثدالذىفإنيثمومنباخ!ياره،سيفعلبماعلمهعلىبناءمصيرهعنأخبرثم.الفاعل

أفعالاختيارهمعلىالمبنىعلمههوللنار،صنهمآخر!فربقأللجنةالناسمنفريعأبانايثه

جميعايألهموأحبرلحكمسيطيعوقجميعأأنهمسبحانهعلمولوالنار،أهلأفعالأوالجنهأهل

الكفرطريقجميعأسيختارونبانهمعلملوالتارإلىجمي!عأبانهمسيحكمكانكمأ،الجنةإلى

.2والعصيان

فلنافدماونللا)للهيقلهلمالئالئةالمسالةاأوالمسله11:الإطارهذ!فىسعدلاويقول

علىثبلاأثمكانلوحكمهيكونلهنقلهكانفإنفا)فأنل(فايللالفإنأدمبهيمدحنأتهفبه

هذا.فيحكحةفايثوخادعههويحاك!حتىينخدعبليئد!لاانهاللهعلمإذوأما،المحنة

بطبقهلملوالتىبهالكفرعلىالقدرةلهمويطويعهللكفارايذهالخلقفيكالحكمةوقلنااجبنا

الحكيمعلىإنماونقولضاكالموحدينجميعنحنبهنجيبالمذىوالجواب.بيكفرلماياها

93iصى:الئكوبنلسنرسيايقسير-ا . ، i.ا

2+جدالنوحيد.الصدلدسانلضص!الحسيةينمحدينالعسىعلىالردةالحسبني!بحبىأ،مام-3

274.صى-ا6هـ!.والمح!بنوالخامسهالعاثرةالسالهجواب
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صبرناإداحىمم!حنيننكوذانالقسعمناوفرإلىبنايميلانوهو-كمنهفيمايحملان

لحكشه"؟بمفسدللكفربعضناباخديار!ليسائابنا

يناللماذاهوسعدبا،مثلبقولمقالومنللمعتزللأ،إحواجآايمواكلفأكثردكان

يخالفظلمفهذاننبأأىيقترفوألموهموالأمرأضالآلأممنالثنيافيالعذأبالناسأبعض

!فاللجدءإلىاحن!اجألانساناختياروحريهةالعللنفسهألزمسعديايالىولكنوالتنزيهه،العلل

والمرضالآلامأصابتهممنلئعويضأعثثالآخرةأنبمعنىالئعويض،مبدأإلىإلالضيةهذه

لنعويضهعدةالآخرةدا!خلقالخالمقاوحيلماؤلكنسعليا:يقول.اقترفوهننبلون

الثايييتمم)مثواليين(مثواليينبدم!نمقامحميعأالدارانصارالظالعينوعذابالمظلومبن

فيمنهممبقتصفإنه،الأولإليومفىظلممنيفرحفلاالأولالبومواجباثمنبقىمامنمما

مامقدارغدةفىسيعوضثإنهالأ!لالبومفيالمظلومبغتمولأإستحفافهبمقدارغدة

س!تحق"2*

ولظهرنطاكهصلخرجلأحتىبالعقلالقضيةهذهرابطأآخرموضعفييقوليثم

فيالماالحكيميبندىانلجيزالعع!انعلمنافد-منطمى:تبريرأنهعلىالئعويضمبدأ

يهخطيةلأممنرايناهفمن.ونعمهالسعأدةإل!بهيضلونسببادنلك!يكونوأشخاصشخص

3.هالآخرةالدارفيخيرأعليهسيعطيهأنهشكلاعلمأاخئرامأاوالمأربنابه(وقعوفد

والترهيب،والثرغيبالتعويضمبدأخصمنيعقيدأأكئرلعسالةحلأسعديايقدمثم

يضارالئىوالبهائمننباىيقئرفوالمالنينايأطف!ببعضبلحقالذىوالعذاباطموهو

)مشيئة(مشيةحسبيجرىحالؤهذه:فيقول.الإنسانمناوصالهاحيواناتمنسواء

أنهإلا.يعرضهلا)شاء(شاومنالتعويضهذاإلىيعرضه)شأء(شافمن)البار!أ(البارى

ا!اطفالبهمفيلحقبننوباله!بالغيهمام!تحقان(نهالثعويضهذأأسبابأحدرأييا

يسمعمنفلوبفيبقعلكىولكنوفليل..بكثيروبعوضهممعهممالكهم)البهافم(والبها!م

".للطاعةولن!حونفلرلحلوقونها!)بهايم(وبهابمالثاسمنبلدهمخربومايخبرهم

يؤلمايلهانالمعتزلهعليهائفت!الذىالأطارعنيخرجلمايعضيةطههفيوسعلدا

الذينالمكلفونالبالغونأماظلمأ.،لهماللامهلكانوإلايعوضهم،ئمللبالغينجموةالأطفال

منخوفاالمعصيةويدحنبواليئبردالحصلحتهمفهذاننبلونوالأهراضالآلامبهميترل

.17!:الئكوطال!مرسعيائنسير-ا

هـ98.:السابق-المرجع؟

.201-.السابقالمرجع-

.2،1-:اقالساالمرثع-4

.25351Y-مى.الأصلامبونمفالأتالأشمعدىة-و
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معالاخرة!ييعوضهميثمالأمواضفيالزيادةخوفالمعالجةعلىويعدمووويتوبونالنار

نقدمكيماالزيأدةاعواضه،منلهأعدماشاهد)ذاالبلاثصاحببودحئىعظبمةيمنايذلك

ويلئزمالنا!يعئزليجعلهذلكافىحبث،الخلفةقبيعولدمنمعالأمروكذلكأوجاعه.من

لانحيحهاويكونالصوراحسنفيوضوروتنعمالأخرةفييعوضالبهايمحنى1الطأعة.

.2لهأنقطاع

بابمناىعذابهنخشحئىفذلكاوالمفترسةالمهلكةالحيوالاثخلقسببعناما

)سانر(سايرعلىيتفخعظيمةيتانينيخلقأنفيالحكمةوجه"وماسعديا:يفول.الترهيب

قطنر!كدافلوالآخرهدلرفىأليمبعذأبثومحنالمااناوهووئحرقها...العفدفةالخلمثق

واطمالمهلكة)السصاذم(السمايمهذهرأنالماولكنه4عقولنافىذلكيرئسمولمالمأولاعذابأ

)كشىء(كشىعقولناف!لبخصلبهاعذابهلنا(تعل!نمحلأالدلرهذهفي)الغليظ(الغليظا

ليهولوناوالئنانبنكالأسدمنهاالعظبم..أماونصلحذلكفنخاف...مرارهوذقلاعرفناهفد

ربناه."عفوبةونخاف

الفضيةهذ.فيالمعنزلةلراىاستكمالاهوالكائناتهذملوجودكحلأسعدباقدمهوما

انالممكنمنالنينوالسباعوالعماربالحياتحئىالنام!لمصلحةشىءكلخلقاللهانمن

حكبملأنهوصلاحأعدلأإلابخلقلاايثدلأنالعصلحة،هنضرب،لهمالأذىبهميلحفوا

ربهمعذإبومنالنارمنخوفاالمعاصىويثجنبواالناسيخشاهمحتىفيهمالحكمةووجه

."الحيوأناتهذهمنيرونهماأضعافسيكولىالذى

222.!.الديناصمولفيالمخثصرةالجهارعبدالماضى-

25.،!ألاسلامبىنمقالأثى:الأشعر-

.4هـ،:التكوبنلسفرسعدثايتسثر-

227.228-ص!.المختصر:العمارعبدالقاضى-
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يهس!الئتصدمفاايعا

الرببكاءمللىمعسمة،صور.فىالفديمالعهدفىالإلهيةالذاتعنالحديثجاه

الالهيةوالحضرةلههموسىمنواللدمالعمابوئوجبهإسراييلبنيشتاثعلىونلمهوحزنه

دونفقعرهملهمإلهدكانه!شتائهمهيزحالهمفىإسراييلينىدايمبشكلصاحبتالنى

كويهوهوأخددو!أالدبدا،العالمفىe,,.1الرلطبهاانهىالتىالخلقعملبةفبعدأ،البشر

فهمالآخر،علىمنهماكلفيغضببشريةعلنهةب!يزبطهفثط،إسرأئيلبنىخاصاإلهأ

ويصبويشتتهمعليهميغضبأخرىناحدةمنوهو4ض!يرهوبعبدوقمعهعهدهمينقضوق

كنلكانتاثمرتبل6الفديمالعمدحدعندالمشوبةالعلافةهذهتقتصرولم2،يندمئملخائهعلي!ه!

بنموسىوصفحثىاللاثر،لمصاتوأنقلطاللهوصففىبالغتالتىاياجال!وثكئ!فى

التىكالبهانمبانهميؤراه+فشنيه(6+أ++3+)وللهـافيالتجسيمبحباراثهالوامنميمونا

أتقياء(حدإلىحرنهيفمكوبإئسانالالهتشبيهالأجأدوتكتبفىفنجد3،إسرائيلبنىاضلت

علىحجرإلقاهطقررض!ضبأيشتاطثمكبريايه،علىحفاظأايخفاءفيويبكي،إسراثيلبلي

اكدواالمشناحكماءانبنفيلاوهذا."صوابهإلىويعودئورنهتيأيثم،ليبلدهمإسرانيلبني

لنلك6شعبيةاكثرانه!ىالقديمالعهدعناخئلفالللمودفيالإلهولكنالوحدانبة.فكرةعلى

.نجسيدأأكئرجاء

،انذاكالبهودضدالموجهةالايتهامالاأهممنالقليمالعهدفيالالهنجسيمكانوهكذأ

وأطهرأنقىشكلنفديمهوسعديادوركاقهحاومناالمسلمينغيرأمالمسلعينمنسواء

خكلمنيكنيملنلكالسبيل!لكن6،الحسميهالصور!هدهيخالفالبهودبةفيالإ!يةللذأت

الهجماتعلىالرديستطيععقلانىلاهوتإعدادخصمنوإنمأالمعهوده،التوراةمجالاث

نس!ثطيعلاانناالمنبمهذ!خكل!نالمثالسبيلعلىفرأىاثهية،للذاثالتنزيهوإيثات

أنالممكنهنالئىالصفاتحتىذلك.كلعنييجاوزفهو،البشريةبالصذاتالالهوصف

:1)حزقيالوسنر2(،:1)6اللاوطنوسفر(214:)4التثنيةوسفر2(،0)33:بمالخروسفرانظر-ا

.(92:01)(.1:)8امثرالمزوسنر2(.7

23)الخروجرسنر،(-ه()25:الحدسمرالمئ!سبيلعلى-أنظر3 :?)17(ا-،3:ا)r)22-لم:

.الفروجسنرمن32صحاع71وكنلك2-4(،

175.هوللا.لأ"6للا76للاد7ح603لما9لا:61393"دي!116لاءل!ا-6

44.-04!ءلا.6لهـا9)للا6فى605لمطا11366واو.6706!!.66و"6:036!!63د9.7.6،م")33.ر.+-

1+لا-m-63؟7ا6!3ك!-؟ 7 : m44؟"وللا.!169؟"6ء.

.032وللا.!+9!9د66ء61739فىأ1115؟"أ6ط:لالم!6+5لا؟أ+ا-ا"
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لدىفالحكمةايلهلدىمئلهاليستفإنهاوالحكمةوالفعرةالعلممئلوالإنسانالالهبينتجمج

ولثبد.\والآنسبقفيماحكيمايلهولكنععرههسنىحسبويزيدتضعفمكشمبةالانممان

ليئبتقدصهالذىالصمابقالدليلهوللابساناللهمخالفةعلىسطباسافهدلبلوأول

هذهعيرهولنلكالمخلوكاتاهذهاحدثالذىهوايلهأنوهووتوحبده،إيلةوحدانية

به.ندئمبهلمشخصكلخالقأنهعلى!قفداإذاانافنهاسعليا:يقولالجسصية.المحلثات

انهسعخبرناالثىبالآياثنصدقوأيضأ.الشخصدنلكاعنىمخلوفاهوإذنعبدهوأيضأ

عنهويزيلأعراضافيهيحدثانعلىيقدركهويخلقهأنفثرمننفولابأنفيهأحدئ!ا

.ايضأ"2دعيدهبلبفذيهبلأعراضأ

مصاففىايثهيجعلبينهمفالمساواةوالحاث،المحثبينالفارقإل!نصلوفا

لأنبال!ثليثالقولفيالنصاركه!لمذهبسعثيارفضفياوضعبشكليظهروهداالبشر،

الإنسانخلقنما3التورايشة:افقرةثفسيرفيسعللافيقول.بالان!سانال!هيشبلهيىذللط

البارىكانولوانهال!زبهفىلمذهبهمالمقولهيهذاكاالنصارىيحتج5وقدكشبهنا.بصورتنا

قالوافإن..محكمةالفاظالعصةهذهفيا!نيقولونلهمفيفالالمحانيم...يذوليسواحد)البارى(

البارىفيكونالحقد!ةعلىاللهصورةعلىآدما!ن)يالولوا(يعولونانلزمهامحكمةإنها

انألضأويلزمهمأحد.بهيقوللاماوهذانللدويخروعظامودملحمثولهمعلى)ال!ارئ(

محدثينانهمبابفىالمخلوفينبينفرقلاإدوأنئىنكرآدم(نكماوأنثىنكرإنهيقولوا

.7.13لا.6636o"2!6دأ+316؟أها3أ++ول:ى6"65لا711ا-ا

.9صى:التكوينسفرلحفسيرسعديامقدصة-2

منللحوأريينمريمبنعيممىق!كماألثهانصار)كولوا:تعلىلقولهيذلكسئمواقيلالثصا!ىة-و

،نصرانلهابفالقربهإلطانتممابأبذلكسعواوفيل(اللهأتصارنحنالحواربونقالايلهإلىانصارى

يتولونبلبالتوحيد،يالوونلاوفرق!ثماهير!دلكنالاثبياء،بعضبنبوةيالرونكتابأهلوالنصارلى

اصحابمئلفيهإلهبةلامخلوقعبدالعمحمعليهعيسبانقالمنومنهميزالوا،لمبئلاثةاكمايالثثليث

اباسما-ئلانةعنعبارةثعالىايلهانقالصنمنهمولكن.مقدنيوسواصحابالشعشاط!وبولمساريوس

وأنالآحر،ض!يراحدهماليستاموإنساننامإلهالسلامعليهعيسو(نيزل،لمكلهاقدسوروحوابن

واحد.شىءمعأوهماوالأنممانالالهولتمريمواننسء.ينلهلموايهوفلد،صلبالذىهوعنهالأنسان

صصرأ!باطأعلبية.كوفوا!ن)و!واليعقوبيةالنعمطوريهووالملكاليةالرابرنبةالقولبياقالواومن

وجاعثبمونه،كلهمالناسسينيالذىالكلمةوأنهبولسثموايلهابنالمسيحان!المنواولالأرنوذكس(.

لصر.مأده.المفردات.الأصفطنى.أاقدبمةوالمصربةالون!ةالبونانيةبالطفوسالناذدمنالئالوثأقكار

t،26ص.3ج.الحضارةقصةثيورانث.ول.93صهـ43..-االفصل.الشهرستانى،،59ص

56276675،1.y

921http://kotob.has.it



الصورةيجعلولمنحننردهكماالعالمين!بإلىالفولهذاردمنوالثالث...مخلوفين

.اجسمصورة

ادلهخلق9فولهافيالتوراهعنيدافعايضأفإنهالنصازىيحاثلهناسعدياكانوان

كشبهه+.بصورنمآدم

ونجرؤبلالعصر،هذافيبكئرةظمرثقدالتاثمبيهمذاهبانالىالاشارةتجدروهنا

نأديلطريقعنولكنوالحليثاالعرأنممدالمقدسةبالنصدصمقولتهمإيثاتعلىبعضهم

استوأءأياتملدالقرأنفيآلاثوجودذلكعلىوساعدهميربلونه،الذىالوجهعلىالآيات

منالسدةفيوردماإلىبالأضافةذلك،إلىوماوالوجهاليدتذكروآياتالعرشعلىايله

عنأيضأروكيكماه.الرحمنصورةعلىخلق*ألمأنمنوسلمعليهاللهصلىالرسولقول

"اللهوفينربته"منهفاسنخرجبيدهأدمظهرمسحايله"انممافالانهوسلمعلبهأللدصلىالنبى

انفرأوا.بيدهطوبىشجوةو"غرمو59بيدالئوراهوكتب"بيدهعدنو+خلق.بيدهآدمخلق

سوام3.ثونالحرفيالمعنىهوهناالمفصود

العدلاأهليأنهم،المعتزلةهى!المذاهبالأفكارلهذهئصديأالفوقاكثروكات

غلاةوحدىومشلهةنصارىمنالمذاه!ئلكلكلفنصدواالئنزيه،يلزمالذىوالئوحبد

التىاالدصورأتهذهأخرإلىهيثةنووجوارحأعضاءلهجسمإنهاينهعنقالواالنبنالشدمه

والتجسيد.3الثجسيموهىوإحدةفكرةحولحمدمهاتدور

عنهم،سعديااخذهالذىنفسهالمدخلمنالتتزبههذاإثبا!إلىالمعتزلهانطلت!وقد

".للعالممخالفأالمحدثهذايكوقأنبدفلامحدثإلىالعالمافنقاروهو

يستطيعالذىالمنهجلهوفوررلأنهاسعديا،إلىالفرقاقربهداالمعتزلهكانتولنللئا

علىالردفطبمنهجها،الإلهيةللذلتوالتشبدهبألتجسيملليهوثيةالموجهالايفامعلىالردبه

يهمةييفىوبذلكالمشبهة،هولاءعلىيردالذىهووكانهلصالحهوحولهفاخذم،المشبهة

المهود!ة.عنوالمجسعالنشبمه

بالذاتلصقهاعلىالاعياديتممحددةواشياء(وصاتعنالتنزيههذاكانولالد

ومنها:،الاهيه

51.52،!:النكلدشلس!نرسطمايتسير-ا

12
عبدحسنعلىمدسى،لوسصسدد/:للعربيةنفله.الإسلامفىوالشريضالعقبدةجولشمهير:جنش!-

.123م!2،ط.مصرالحلبئة.الكن!دلر.الحقع!دالعزيزعبدالقل!ر،

أ3 .8!7،.الأسلامبينمفالاتلأئصرى:-

لا.،7-50!،،50صىهأياصوللفمرحالعهلر:عبدايقاضى-4
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والمكاناح!فتمانعنبها

منانوهىاللغايةبسبطةعتليةبمعادلةوالمكانالزماقعناثهيتزيهسعلداائبت

زمانإلىيحتاحمنهوالضرعنهيردومنئفومهومادةلهومبئد!ايوجدهلمنيحظج

)الننى(الغنافإنبعد"اما:فيقولالأزلبة.الالهيةالذالافهونللثإلىيحناجلامناماوصكان،

وأثلهعارأسهمافإنو(وصافهمخلوقكلاحوالفيإشايعأن(شايعانالهماسكلىوالفقر

موجودةعبنعينهلأنيوجدهموجودعن)استغنى(استغنافمن.الذاتوجوداعنىالوجدان

اعنىالوجدانبعدهوماجمبععنمستغنىشكبلافهوازليةدإت)ش!مى(شمماالئىوه!

نلك.شبهمأوجميعوالاستعانةيضارهمصا)الوقاء(والوقالهالمقومةوالمادةوالمكانالزمان

مبتدىإلى)الأبئدأء(الابتدىفيعينهاحتاجثلمادهو(وجدهبموجدإلايوجدلاكاقوما

وإلىفيهيكونزمانوإل!أخربعدحالأييقيهامبفىإلىابضآاحناجتييتديها)مبلدىء(

ا.نفومهاهمادةوإلىنتمكنهمكاق

ض!برأما،ومكانزمانإلىليح!اجماهوالصحثأنمفاداهانليجةإلىيوصلوهذا

العفل)قضى(قضالمااجمعي!)الأشياء("فالأشياسعدباةيعولله،أبتداءلافازليالصحدث

انهذلكمعنىوكانمحدثغيويانهالعقلحكمولمأ.،.والحاجةالفقرلزمهامحدئةغيربانها

لأسئغنايه)شىء(شىكلعنذالهاسثغنىذلكمنوجباله)أبلداء(إبئدىلا)ازلىآأزليأ

الصوجدهوإذصبفيوعنموجودعن)الدقاء(البقاسرمديةالوجودأزليةذاتبأنها)لاسنغنائه(

زما!)كاسلغنائه(عنوكاسيغنابهسواهمبقىولاموجدليسإذوبالأحرى،.لهوالمبقيللكل

"2.الأماكن)بارىء!بارىهولأنهفيهايبقىومده

ايلهاققالوامنعلىللردالمكاقعنالئنزيهفكرهالمسلمونالمتكلموناستعملوقد

(كبريكونأنإمايخلو،لأالأمرلكانالعرشعلىمثمكدأكانلوفقالوا،العرشعلىمئصكن

انوإماعنهايفضلولممنهايتمصلم،العرشساحةمللايكونانوإماالعرشساحةمن

فديميعالىوايفهالحدثاماراثمنلأيهاباطلة،المحمملةالوجوههدهفكلمنها.أصغريكون

علىالمبعثهوهذأفكانخالقأ.يكونلاالمحتاجلأنالئانيالوجهببطلئمالحواث،يقبللا

فلريهاريفاعمعناهاأنعلىالسعاء،فياللدأنعلىظواهرهايثلالنىالآياثتاويل

سلطانهفىعزبزقدريةفيعالتعالىانهذلالىفمعنىوالعلوالارتفاعهىفالسماءوعلوهاا

3.يدركولاببلغلا

26.صى:التكوينلسنرسعليانقسير-

هـ26.الساحا:-المرثع

116'-هـ67.الثانيإدسم+المرتضىامال!المرتحش:الئمربف-لم Aالتيريرلشسحليااسنخلم!فد

)1:26(حزق!سفرليثاءهامثلعرشاوكرسىعلىجالسوهوايلهتصفالتىالتوراتيةللنقرة
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عن!توتالانفعالاتبها

فقراثعلىيحتجونمنعلىردهإطأرفيالانفعالاتعنايلهتنزيهمبداسعديايقدم

بانسعدياليرد،اللهغضبيسكنالذىالر!قوكلاصممالمخلوفيندعاءت!فاللتىالئوراة

لهمليغفرلهمجعلهاأيلهولكنرضا،ولاغضبسكليهيستولنىولاعلبهشرىلأالأعرأض

فيسكنالخالقعندينفعالمخلوثينكلأميكونأنف!الحكمة!جه)ما(ومه":فيفولفنوب!.

عليهيستولىولأمعمولأفيهللأعراضليسلأنفلل!ليسفنقول،عقوبتهويرتفعغضبه

ييولقدالإدسانان!نلكنيئهم،إخلاصاللطيفالمخلوقينبكحميرادو!نرضاولاطضب

صا!ث)دعاء(...فلنلكودعا!فيقبمعنىيالىأننفسهالزمهو...فإذأليواغفرا!حمني

ال!نية..اإخلاصلموضعللمغفرةسببأالرفيفةاللطيفةالمعاني

باللهالاننعالاتإلحالىرفضيجبالتوحيدهذالتبصعالذىوالتنزيهالئوحيدلثه!تمفحتى

ومنحته.فييجبالذىالمطلقوالئئزيهالالهيالكعالبجئلئليقلايضعلما!لأنها

منللبشرايلهبمائحابطظاهرهالوهمايئىالآيالاإيىالإسلممفسروعمدالع!ببهذااجل

مئلعقليأ،مقبولأتاويلاتاويلهاوحاولواوالمكروالفرحالغضبمم!الأنسانيةالصشاعرناحية

لهذهيقسيرهفيمثلاالفراءفاعتمد"2.انضاجمرينخيزوآلئهالئهوئقزؤفقرواتعال!:قوله

اللهس!ندالانسال!يالمعنىالمكرلينفىعليسىسيدفاقصةحولالعصصيالموروثعلىالآيه

3.المخلوقدنمكوعلىلااسئدراجاللدمنفالمكر

وبين،الإرادةومعنىايلىغدالحبصعنىبينالصعتزلةوحدتالآخرالحانبوعلى

لاالأفعالهذهبئتفيذأمرهتعنىالعبادلأفعالايلهإرادهأنرأوافقدوالكراههالبعضمعنى

ايل!-عنها.4هولهاوبغضهلهاحبه

عنتعوتالجهليها

فى!هوايممانلبجهللتوحىالاستفعمارصيغةفيالقديمالعهدفيالففراتبعضأيت

لنلكشئ،علطيخفىلاايلهلأناللقربربمعنىبانهفلكسعديامرر،الالهيةالذاتالحايةهذه

ايلهيسالكانعندماالئكوينسفرفيورلثالتىللجملهئرجمتهفيمقررأكلمةسعثياأضاف

كمدظرشبالعرششيمهوعلىالأذرقالعتهقحجركمنظرعرمدئمبهدؤدساعلىالذىايمتبب+وفوق

،1هـ30الأمانلث:اظروعظصته.الربشرفيبيلنصورةبالهاس!ديافادلهالوق.سنعليهإنسالط

.712*لأ.لأث!6!لا76حلاد"د65ر6+لا:961363د*116لاولللا

.19،26-:النكولخالسنرسلبالنسير-ا

.ه،الآية:عمرا!السورة-2

.218م!.جا،أنايترمعانىالفراء:-6

81.86-!.الأولالنسم60بم،المننى.العمارسالتاصى-4
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10.ي!؟6ب!7-؟ب!701ب!؟.+أه،myإ+أ؟7ا؟"التنسير:"فىبنولئما،الجنةليآلممكانعن

نثرييرهووبخعا.امر.هعلبهبغنىلاوتعالىحلالخالقكانإذاسنفهامهذالبس6.وث!؟أ،

.3.الجوابمنبقعانهبعلمهلمالئوبته)مفناحأ(مفئاحإثرارهلبكونلعبد.

ففسرهاماشءعنالاممهابستمسرالئىالآياتبمضالكربمالقرانفىوردتكما

اللهلكننلك،علىيدلالآيةظاهركانلوحتىايلجهلعنننملأانهاعلىيلمفسربنشيوخ

نريمانجنجمثمشنجاالئةقذؤإذ.تعالىفولهولوالإوارالثاكيدبابحطالأممثفساربردد

وهوعيسىعليهفردبه،بجيبهومأيقولمابعلموهوعيسىسالعندما+3للنايمدقف!ت"ننت

الجوبونلهيهجمدهمنوبلئسبعلمعمابسلىانصلحفكماإجابئه،إلىبحتاحلااللهانبعلم

يعم."لاالجاهلعندكانهحثى،يعلممافعلمنيشرطفكنلك

كلا!اللة

يلهوالمطلقالتأمبال!لزيهنادوامنواجهتالثىالمشكلاتاهممنالمسالةهذهكانت

انبياءهيكلماللهولكنايذه،كلامفكرةيدتفيانكذلكيجبالتامالنقاءالتنزيهلمبدأييمفحتى

منبتخلصانحاولالتامالئنزبهمبداعانفهعلىأخذددسعدباولأن.وبرشدهمإلبهملبوحي

كنالمااكذلكاديقول:.إليهالحاجةحسباللهيحدثهمحدثأمرالكلامأنبإيئاتالمشكلةهذه

كانالأولالكلامانعرفنامنهفتعلمنأهعليهسبقناسابقعنثلقيناإلاكلامأنشاهدلم

..اختراع

ييونان"وبمكنآخر:موضعف!فبقولالجماد،عنيصدرالكلامهذاكانلووحئى

أربعةكأنثلماالعناصرأنوذلكالشجر.فيلعللمنهاوقعاإنماوالمخاطبةالنورظهور

ربحمنواخرىنارمنتارةخاطبالحكيمنجدولذلكاربهثهامنوالمخاطبةالنبوةكانت

.الماء.6علىوأخرىللأرضمضافهوالذىالنباتمنواخرى

الصفاثقاعدةعنشذتالثىالممئزلةعددإلاايلهكلاملمسالةحلأسعديابجدولم

للهصفةيكونانيمكنلاالكيمأنفرأواايلهاك!ممنهامسائلعدةفيلنفسهاوضعنهاالئى

إلىالحاجةوفتيحدثهمحدثبلفديمبكلاملامئكلمفايله،والقدرةكال!لمذاتهه!نعالى

ولهذا.المحلمنفبسمعجمادمحلفيبحدئهذايهعنخارجايلبهفائمألبم!وهو،الكلام

9(.)3؟النكوبنسفر.العربيةإلياةالنورنرممةةثاعونسطيا-ا

75.76،!النكونجا:لصصسياش!ر-

.161الماندةإلأيةص!ة-3

.ire.361!،2ع.الترألىمحلنيالؤاء:-4

165.11!:النكوبنلسصسطيانسير-

.261مىةالسالقالمرثع-4
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خلقايلهانيقولسواانإلىيئبيفا+؟ئوسىالئة"!كلتميفولالتىالأيةفىالمعتزلةاضطر!

السحم.2عللهموسىفسعهالكحممنهاوخرجشجرةفيكلامأ

رؤيهمسالةفيأبضأائيعهملأنبيايهااللهلكلامئاوبلهمفىالصعترلةسعديااقبعوكما

الربمخأطبةعندالأنبيأءيراهمابانبالقودمنهائخلصولكنهأيله،رؤيةجوازفرفضايد

لعولسحدبافنرىالتشخيصيعنىالرؤيةانبروقجعلهمالئنريهمبدافيفالتشثد6نورههو

.إبرايم"3مخاطبةمنفرغإيل!حبننوراريفعيغلأبراهيمةاللهمخاطبةعند

!فحئى!تعالىتباركاللهرويةجوازمحمإل!أسثدلاكافىالمعتزلةوصلتوقد

".الأجسامصفاتمننلكلأنمعابلأيكوقأنيمكنلاتعال!فالدالمدابلة،لدلب!لالتيامهبوم

.64الآلةالنسا،:سورة-ا

91.مصرمطبعةالمعنزلة.ةاللهجا!!صنهدىز-2 4 V.77ءصىVA.

الخروجسفرفىالئورائبةبالنقرةأيضاسعدياولسثئممد012،!الئكوينلسفرسعدياثنسير-؟

('rlة)لأنوحهييزىانئتلر.لااللهلهوت!مجلك".ارني+ف!يراهانالدهنموسى!لبعنلما18

وعنلعا.66(6)أ+أالربعظمةرايثبتولالدداىانهاطياءاحدلتولوعنلماويطاث!+يرانيلاالالسان

ولكليتموتلاحتىإليهلمظرفلاتراهانش!يعلاعظيمنور!انلهل!يراهانالرليموسىطل

.122225،لا!..6"؟للا776!ادده6!أر6لأ36:أد6*33أللا!لأأ.نلكشابههاأدالممحلبفىلكسائ!لى

.1902/بألئكليفالمطط1166،167-.الأصولشرح:العبالىعبدالقاصى-4
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خذسيخمهلح

صناياولالخلقتشطلاوهىاالخلقفياللهفدرةعلىللدلالةلسنعملكلمةالخلق

.اسمكونماوكلكانهومأوكلوالأنسانالعالمخلقكذلكيشملبلأفحسبالعدم

ح!ل!ك

العالم.اصلعيامخئلفةنظرياث،متنوعةمصادرعبرالمسلمور.المتكلمونعرف

ئوصفوالتىعدممنالخلقنظريةهى،عمدهملالقبولحظيثالئىالنظرياثاكئرمنولكن

هدا2.ايثدلوحدانيةيعطزفونمنإلىالنظرلةهذهويزىشىء"،منلاالخلق11ينطريهايضا

انإلىتذهبواللى،وفيلوقالكنيسةآباءلدىسايدةكانتواللىالسابقةالنظريةعكسعلى

كانالخلقأنإل!اليهودىاياجادىايأدبف!إشاراتوجدثوكنللد.!ليمةممادةمنالحنلى

01ماشىءكا

الذىعدم،صنالخلقنظريةوظهورالمترجمةالوياثيةالفلسفهظهورمعولكن

لأنهالراىبهذاالأسلامملكلموقبل"الحشىء.،لعنىانهعلىالسريانالحسمحيونلرجمه

عليهألثهصلىالرسولفالهماالراىهذاأيدكما،المطلقةادلهقدرةلأظهاريضورهميوافق

فىأرسطوثظريهالمدكلمونهؤلاءرفضأيضاولهذا،"عيرهشىءبكنولمايذم!كان:وسلم

الكريم.الالرآنعلىيعلمدالتىعقبديهممعيتفئلايأنهاالعالمبقدمالقول

الفرقا7كتابهفيجثجالذىام(.37هـ-24!)لاالبغدإدىشهادهذلكيؤكدوما

خلقبانهالقوليصح!فإنهولنلكلأشىء..منالخلىخلقاللهبانالععتزلةباعتفادالفرق!+يين

شيثا+\المعدومكونأنكرواالذينالصفايتةأصحابناأصولعلىيئمىءمنلأالشىء

حافظ(يونسالححيدعبدخورشيد،زكىاايراهيماالشنناوىأحمدللعربيةنعلها.الأسلاعيةالمعارفدانرة-ا

.04!!.الثامنالمجلد.!133.جص

.5710581صص.ه.جالنصل:حزمابن2

المشروعللثتافة.على11المجلس.الفنيعبدلبيبمصطفىنرحمه.المتكلمينفلسفةولف!سو!:هارى-أ

.488!.اط00.2+هللنرحضالنوهي

الخلقوفتالموجودهالمادةهىكانتأTاناليهودبعضراىفمدص!8ةالسابق4-المرجع

هذادحضسعديافحاول.للشكلتشقربىطمأيكنولمروحأدجسمأولونأوشكللهالبسمادةوكل

سصيا.عليهاسابفةلاالخلقعملبةعلىلأحقةهرحلةهوالحماءان!ليانوالعلمالصاءب!يالحنريقالرأى

.8611187!.ايامئالسفريقسير1ه7!.والاعتتاداتالأمانأت:جاعون

.921!.اج.الخلقبدءكئابالبخارىةصحيح-ر

،917.8-أ.ط85.11.لبلأن.بيروث.العلميةالكفدا!.الفرقبينالفرقاالمغدأدكل!ة-1ا
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مئلشىء،لأمىالخلقنظريةائبعفقد،اللهوحدايخةإل!الدعوةيتبعسعدياويأن

"فألأ!لونسعديما:يعولشىء.منجاهالكونبا!قايوالمنوئصدى،المسلمينالصتكلمين

مادينوالمنمكنوالزمانالمكانيكونأنويجوزشىءمنلاشىءيكونأنيجوزلايعولون

ويجوزم!ماهينغيروالمتصكنوالمكانالزمانيكونانيجوزلأذلكبعكسوالأمرنهايةبلى

)شىء("اشىلامن)ش!ء(شىبكونأن

منلا7الشايعالعربيالتعبير"العدم.منصميغةعلىللد!ةاستخدم!عللاأنونلاحظ

العبرية.اللغةفي6"د6ول"؟.!الحساوىشىء+

ا!ادلة

اصصهعتلنئاا-

دهى:ثنمعدماتعلىالدلبلهذابقوم

العظم.فيمتناهالعالم:ايأولىالمقدعة

متناهية.ثوةوجودهعليهيحقظالتىلالك،العالمفىالموجودةالقوة:الثانيةالمقدمه

مئناهيأ.لاوجودىأيحدثأنيمكنلاكهذهمتناهيةقوةالثالئة:المقلمة

وأيه!نهايةبدايةللعالميكونأتوجوبعلىسعديايستدلالثلاثالحعدماتهذهمن

وكنلك2،صحصورةهوأبعادمئناهيةأفطارعلىال!صرلوقوعثم:فبقولواحد،عالميوجد

ودورانالوسطفىايأرضبكونمثتاهيانأنهماصحلماوالأرضالسماءان11:لمحوله

فيلهانهايةلالمحوةتكونأنيجرلمإذامدناهيةقويهصايكون(نوجبحوالبهاالسماص!

أوللهعالكوناأنوجبلهماالدافظةالفوةنناه!فإذاالمعلوملنلكفبدفعنهابهلهحسم

311.وآخر

وه!":،نقاطعدةفياللالبلهذاالمعتزلهصاغوكد

له،نهايةلامايعطعمئتاهبةمممافةلمطعالذىالماشىلكانالفردالجوهريوجدلملوا-

نهاية.غيرإلىالقسمةئمبلالمسافةهذهلأن

فبه.الجرمذلكييقطعجزءيليهالذىالجوممنالجرميليأقبدلا-ب

شىءفبهايكونلاحىأجزايهيفرلقعلىيقلرفهل،الجسماجزاءألفالذىهوج-اينه

ذلكفيكانلقدر،لا:قيلان3يعدرلاأمالئجزؤا!أجزاءيلكئتحملولاالتأليفامن

يثجزأ.لاالذىبالجزنهإفرارففيهيفدر،نعمفيلواقيثه،تعجيز

34.صى:للثفسمرئسوكرمفدمة-

.!!:السالقالمرحع-

.31!الثكوي!ةلسنرسعديات!سير-

.اهـ8!.جا.العربيةالفلسنةناريح؟الفاخو!ىحنا-
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مل!لهانهايةلاالتىالأجزاءمنالخردلةفيلكانالئجزؤفيللجسمنهايةلاكانلود-

الجبل.فيصا

متناهية.فالأجذا،هالحسماجزاءعدديعلمأنيحئموهذايئسءبكليحيطاللهعلمهـ-

الأشماالممائلة2-

طري!ق!عنموجودأ،بكنلمأنبعدوجدالعالمانوهد.اضبافنريبداالدليلهذا

دائمأ،العللمغعلةعنكلهاوجدتالئىلالك،العالمفيالصوجودةالأشياهببنالمماثلة

احتج!ماإنما5:الأطالىهذافىسعديايالول.الخالقئسمىعلةمنوجدذائهالعالمأنيثت

كانأصلهانفعرفنأنباتعنإلانبائآنشاهدلملأنهابئداؤهأكانكلفيعرفناأنإلمى

نكرأإنسايأنشاهدولماكانكيفاولهوعرفناح!وانعنإلاحيوانأنشاهدولماختراعأ،

والأنشصالترابمنخلقالأولالذ!كرأقمجلمعدن.فعرضاوأنئىفكرعنإلاأنثىهـلا

أنهفييشك..فلاضلعهمنوسيمابعدهمنمخلوقةحوةيائماهدمنضلع...منهامنالأول

.اواحدهالجنسإذملكهامخلوفماهو

الأشعرىالحع!نايىإلىمنسوبأالائ!هرستافيقلمهالذىالئللدلنفسهوالنلليلوهذا

فيوتفلبهأماث!اجيطفةمنوتكونهالانسانحدوثأقكيففيبينالحسن(بويبدأ*:فيقول

بل،الطبيعةإلىاوأبويهإلىأونفسهالأنسانإلىبإرجأعهيقسبرهيمكنلاالخلفةأطوار

أو!أحدلشخصالأحكاممنثبماماأنال!دبننهيعلبمفالرقديمصانعإلىبالأحرى

..2مخلوقالعمالموهذاوأحدخالقفهناكوبنلكالحسميه.فىالكلفىيدثواحدلحسم

:011يأذةا.الأثص3

لاا!اثسامانإلىيستئدالعالمحلوثانالبحثهذأصفحاتعلىسبقفيمأيئت

منيخلولاوهاونهايةبدالةلهاأناىحوإدث"والأعراضالأعراضمنيخلو

حادثأ".3يكونأنبدلاالحوادث

هى:اثلاثمفدماثخصمننلكالبافلانىاثبتوفد

ئوجد.الأعراصراأنأ-

بطلانحدويهاعلىوالدليل.ونهايةبدايةلهاانأىحوادث،الأعرأضب-أن

.السكونمجىءعندالحركة

165.66!:النكوب!لعمدرس!لباتفم!ر-

89.الدينيةالثقافةمكئهة.جيومالنردنحقيق.الكلامعلمسالأئدأمنهالةالشهرستأني:- L11!.أ،

.!!:الئكوبنسفرلئنسيرسعدياشمة-

.32-0571التمهيد:الباللاني-
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لوجدولم)الأعراص(الحوداثئسبقلمانهاحدونهاعلىوالدليلحالئهالأجسامج-

محدث.المحدثبسبىلموماقبلها،

فكرةليدحضالحادئةالأعراضمنإعتبرهاالئىالحركةعرضسعليااسنخدموثد

ال!سرعةحبثمقسواءالحركاتبينوالأخنلافالئفاوتانراىفعد،نهايةبلاالتعالمحب

حدويها.اعلىوبالتال!تناهيهاعلىدليلوالبطء

النر!.المذهبلرفضوقممنكانسعثياأنوهى،مهمةنتيجةنستخلصهذاومن

بلدرات،منتكوييهبفلرضجسمهولسنخدعهالذىالجسمانإلىلشرلمفسعثبا

(نواعتبرالذرىبالمذهبالفولفرفض.دزاتمنمركبةغيرالأجسامأن(سال!راعلى

الأشياء.أصلهىالأجسام

يةيلاارولبرملتعفصاسئحالة(-

هما:جزأينعلىالدليلهذ!يعتمد

الجزيبة.هذهإلىالاشارةسبقتوقداالزمنتناهي:الأول

لوجبوالتناهى6الفوةمتناهطهووالنقصانالريادةاحتملماكلأنعلىيعدمدالئالى:

.والحدثالتناهيدليلوتفاويهاالحركاتواخئلافالحدث

.اولمن)السماء(السمامعسخلىلمالكواكبأنفيالحكلة!جهامااسعدبا:يقول

يشاهدما()معمعماالأربعالعناصرأنالاعدباروموضعقدبمه.نتوهمها)لثلا(ليلاونقول

هىالتىالكواكبهدهفكيف66؟6؟لأ؟3بشبهةقديمهفومتوهمهافدوالحدثالت!ديرمنفط

لميمقثبحة.لتوهموهاأولاخلقهألوبالحرىبنفصولايزيبلامعتدلخامسجوهركأنها

بعضايمنعوبعضهابعضايكسفبعضهانشاهدحتىعباديهالببطلألصأفنقولكئيرةخلعها

1103فعله

بهيريد7،631136ال!ه3أير؟!ID6لأ+؟3!مه؟6"؟!ألإ،"وكوله4:الحركةعنيفوللم

إلىيشير4أ؟؟6!ا.؟3ولإfain،63"1هناكوقأل.واحدةكلهاحركلهاالئىالئابتهالكواكب

شىلعبد)لنلىآلطلاوالنالث.حركاتأوممردهحركةملهاواحدلكلالتىالسيارةالكواك!

سيصفالثىبالآياتلنصدقوالثالث،مقهورةمسواةمحدئةانهاعندنأصحإذامنها)شيئا(

منالمحركالفلكبوقوفذللطكانليهوشع.+وإنماالنوربنوقوفمنفيهاصنعأنهلنا

جمبعمعىافتخفالسرعتهاالصشرلحةالحركهإلأالناسلعبوقيظهروليسالمشريما...

.ه!تالنكوينسفرلئفسيرسمدبامقدهة-

37.!:الئكوينلسفرسعدباتعسير-

.04:26()المشاسفريأساء".كلهابدعوجندطبصدبميحرالذى!من-

،(.اة47)المرام!رسنرلاسماء".كلهايدعوالكواك!ب!د"يحصى-
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العلوجنودعلىالحمافىإفراطهاوم!...لحرقيا!لرحاثعشررحوعهوم!الحركاث

منه..0/1وأكثرالصنيعهذابهابصنعأنعلىيقدرإحدائهاعلىقدرألهفيشكلا!نقول

لااللامتناميأنفي"الحوييى.إلبهاستند!الفسإلىالمبداهذالمحىسعديااسثندوفد

مسبوفأوجودهكانلويوجداقلشىءيمكنلاانهفى"النطام"فررهمانحوعلىفطعه،يمكن

العلل.منمتناهلأبعدد

الملحدةأصلمن:ونقولفيهانحنالتىالدورةفيالقولنفرضافإناالجويدي:فيقول

قأسمتحيلالنهايةعنهانتفتومالها(نهايةلادوراتفيهانحناللىالدورةكملانقضىأنه

أنقضاؤهاإذنالدوراتهذهقبلالتىالدورةأنصرمتفإذاالواحدأيزعلىبالواحدبثصرم

.2بئناهيهأههاالثهاؤو

اصمئخصيجيت5-

فاعلوجودلإيثاتهذااينوانطلقالحداثةعلىدليلاالحركأتاختلافمنسعديااتخذ

العالم،خلقفيوالمصالفةالائئا!فكرةييحضوذلكببنها،بالتميبزقامالذىهوومحصص!

الأشباءهذهبينفالاجئماعحرة.وإرادةبفصدالأشياءخلقالذىهوخالقاهناكاقويعنى

احكيماسعليا:يعول.والتركيبالاجثماعهذاوراءمنوضكابةفأعلةعلةعلىييلالمتنافضة

فكما)ابتدع(ابثدعا)البارئ(البارى.إلاأيضأيقولكما3.ااديهابإربردهماكلعيخدرفادر

والمخللفوألاستدارةوالعرضالطولفيصورهاالمختلفةايأشياءكان!النباثكونايثهشاء

كلهذلكوكانوبلوغها..4نموهازمانوالمخللف..،وطعومهاألوانهاوالمخلالفة..مقاديرها.

.ا.ومنافعهمالناسئمامه..لمصلحةعلىوفتأبدعكل

(جلهامنالدىالغايةهىكانثوالتى،الخلقبفعلدايمأسعديايربطهاال!ىفالحكمة

النعلهذا!ا!والصباشرةهبالحربهيتصفالإلهىالخلىفعلانعلىلتدل،الموجدإتوجلث

كانماإلىبالهاءاتبالإشارةعادإنما*فيكوقسعليا:يقولسلفأ.محددةغايةعلىبناءوقع

فالكل...الزماتمننكونانأل!فىخلقاجميعأبانهما...ففصححكملهوفييقليرهفى

)وجودأكلىوجوداوجدهمالعالى"فإنه:آخرموضعفىيقول.يم*دفعةريكملدفعهيبتدى

.41،04!:الئكوبنلسنرسعديانتسير-

.2هـ6.الأرشاد:الجوينى-

.21!.المكوبنسنرلحنسيرسديامتدمة-

0.34:الثكوينلسنرسعدبالتسبر-

27.!:السابقال!ربم-
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اوجدهلصفعهيوجدانالحكحةاوجبت...وكماواحدهدفعهفيالكمالصفةعلىاعنىكلباأ

...!ا.ومنافعهخراصهوعلمهمنفعألهمجحلهنفعأاللهخلفهوما...نفعهكعالعلى

الجواهرأعراضحدوثعلىبدليلهبلحقتكميليكدليلالدليلهذاالج!وينيائخذوكذلل!

العمالمحثئبتفإذ!حرة،ا!إدةالعالمدخالقأنعلىدببرهننهايةبكادئعا!بوأسثحالة

منكانوقوعهصالفه!فت!كلوانتفا،5وجود.جايزفالحالثالوجودمفتتحانهويبين

الوجودوفعفإذا.بساعأثوفئهعنوجودهاسئئخارالممكنومنباوفاتعلمهيقدمهالمجوز

يخصصهمخصصإلىبافئقارهببداهئهاالعقولفضتالمجوزالعدماستمرارمرلمبدلاالجانز

عل!لهافاعلالحواثمخصصبانالقطعذلكبعديتعمنئم.معينوقتفىبالوقوع

العالماحلثالذى)إلمخصص(فايله!الأوفات،الصفاثببعضبايعاعهاومخصصالاختيار

يفعلوإنمابالضرورةيفعلهمايفعللا،ممكنآخروقلاعلىفضطهمخصوصوقتفى

.2حرةبمشيئم

ييجزألاا!تالذى

وقديدجزا،لاالذىالجزءلفكرهكذلئارفضئهالتريللمذهبسعديالرفضنتيجةكاق

وقسمةيجزنةوأنفعلىوجودلهيكونأنيمكنلااللاملناه!انإلىهد!رفضهفىاسئند

يقول.الفعللاالالوةحالةوهى،واحدةحالةكىمصداقيةلهتكوق،نهايةلاماإلىايأشياء

قسمينإلىراجعةفإنهاكثرةيحصىلاكانتوانالموجوداثجعبعفإنبعد!أماسعديا:

والئرابوالماء)الهوأء(والهوأالناروهىأربعهفهيالعناصرفاما.ومركباتعناصر!هما

اوجبتالذىالوقتإلىلفنونلابافعيينوهم)الأشياء(،الأشياجميعيزكبومنهم

المركباثومنمنهم)الجزئياث(الجؤويات)فناء(فنأمنزماننافىنشاهدهما...وأماالحكمة

3.بعضطإلمىبعضهالعناصروإعادة)اجزإء(أجزائفريكم!بأكثرنلكفلبسأبضأ

ووافق"النطام"فأنكرهيتجزالاالذىالحزءفكرةحولالمسلمونالعلماءاخللفوقد

لاالذىالجزءفكرةعلىاعترضوامنرفضوجاء4.النراثبوجودسلمالذى*العتاف"علله

دثهيمكنلااللاماتناهياقأساسعلىنهابةلاماإلىالمادةانقسامفابليةلرفضهميدجزأ

ويعال!سبحانهايثهيمرفهأنبجوزالجسمانراواالفكرةأيدوامنأنحمنفىمعرفله،

.يئجزألاجزءابصيرحمىاجئماعمنفيهماوببطل

36.!:النكوي!لسفرسعدياتفسر-

.2!8،121821!الأرشاد.:الحويني

.03ص!الثكوي!!لسفرسعديايعسير-

915.318صىالاسلاميد.ممالاث:الأشعر!-

4.31-.السالقالمرثع-
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الأعراضأنفيبتعزالاالذىبالبزءيعثقلونمنمعاخنلاطهرغمسعلياانفقرفد

)البحادئ(البارىينقلكما"والجواب:فيقولوالرانحة،اطعمواللونمثلبالجرإهرث!حل

نقلكما!فلكخلعه)ليؤمن(ل!يومنمعجزإتفيهيحدثالذىأياوفاتفيالجواهرأعراض

النايمدمأوإحدثالماء)افدى(افدايقولوقالثظراهلبعصفإندمأ.كجعله)الماه(الما

)الماء(المااعراض5()الحاالماعنرفعنقولولكداماء...وابثدىالدم)العاء(الما)افنى(

فيهافاحثبحالهاالرطوبهونركطعمهولذة)رانحته(دابحمهوطيبلونهبياضكلها

الالقلاب"اصححتىطععهوكره)رايحثه(رايحئهونئنلونهحمرة،الدمأعراض

سعديا:يقول،والثعبانالعصافيالحالكانكذلك6والثمالماءفيالحالهووكما

حموإنهوأحثالخشبادله)افى(افنايقولونفإيهمهارونعصافيايضأعلبهمنرد"وكما

رفعنعولولكناالايفلاب.ييطللأنهالعولهذا...ويبطلالخشبوابئدىالحيوان)(فنى(أفنايئم

أعرأضمكاتهاقيهو(حلبحايهالجوهروترككلهاالخشباعراضالعصاعنالبارىء

الانعلاب+2ئمماوبذلكالحيوان

33العلافازعمناحيةفمنالمممألةهذهحولالمسلموقالكلامص!لعاءاخلالفوقد

مثلالأعراضمنالحادئةالجواهريخلوأنيش!حيلانهالجباثي"هاشمابو5و13و"الفوطي

انيمكنالجوإهران"الكعبي!6زعماخر!ناحبةومن.فلكإلىوما!الرائح!والطعماللوز،

.اللونعدافيماايأعراضكلمنئخلو

سعديانراعندا

إلا،أيامستةفيكانلوحنى،الخلقانفرأىوالظهورالكمونبنظريةسعدياامن

)الأرض؟بع!مأيح+6!!؟!ث!+ههناقال+ولضاسعليا:يقول.واحدةلفعةجاءانه

انالظانيطنهكانمازالالزمانفييقونانأفىفىخلتأحبمبعابانهماوالسماء(...ففصح

كذاكلأناابئدياجميعأوالمركزالمحبطيكونانببعبدوليسالأرضيخلقلمالسماواثخألق

الكللقمعها...بللنواتهاللحمهاقم!رهايشبقفليسالنبات(مائبتدى.الأجسامجميعنائماهد

3ب!إاسصهاخلقهامأأولمنفليسوهىالأرضخلقايلها!دفعة...وقولهوبكملدفعةيبتدى

07.صص:التكوينلسفرسعلياتفسير-

.07!:الم!ابقالمرجع-

.31،-.الأسلاعيينعقالاتالأشعرىة-3

833)المامو!عصرديكأنالفدطيعمروبنهشامابو-4 - Mr)الاسحميينمتالاتالأضى:م.!

3na.

31.هـ1:السابق-المرمعأ

هـ.317لوليالكعبىمحمودبنأحعدلناللهعبدالماسمأبو-1ا
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انهيعنىعنها...ولكنه)الماء(الماكشفمابعدالئالثاليومفيكنلكسمبتوإنما)ارض(،

)ارض(9.01؟ءأبسممهالذىالصكانخلق

السئةالأيامخصتخلقلموالأرضالسماواتأنالسابفةالفقرةخصمنيبينفسعديا

الأيامخصايحياةعلامالاعليهاوظهرتوأصلحتسميتولكدهايومأولفىخلفتبل

)وجودأكليوجوداوجدهماتعالى+فإنه:فيقولكاملأ،واحدةدفعةكلهخلقفالوجودالسئة

فيذلكشىء...فكأنبعد)شيئأ(شىءيشنولمواحدةدفعةفىالكمالصفةعلىأعنىكليا(

...!3إليهتنتهىالذىالقدركمالعلىاوجدهإنمايكونانالحكمةاوجبت...وكماواحدةلفعة

ظهورأإلاليسفهوالمخلوقاتفىأخرىوأعرأضوإحداثيغيرمننشاهدهمأأما

منهم)الجزئلات(الجرويات)فناء(فنامنزماننافقنشاهدهماؤاما:يقولجديدمنخلقالا

إلىبعضهاالعناصروإعادهاحزاءيقريكمنياكثرذلكفلبسابضأالمركحاتومن

منباكئرفلكوليسالحطبيقنىالئىالنأرمئلفهورمانناف!نشاهدهما....وأمابعض

37لعنصرعنصركلوإعادةأجزائهيقريلاه

يخلقلمئمواحدةلفعةحاءالخلقأنفى"النطام+راىالنقطةهذهفىسعلياألبعوقد

علىذاتهأفطاحتوتهكذاالمخلوفةالأشياءكلإنبل،فحسبواحدوقثفطكلهاالأشياء

اياشياءفيكامنهايأشياءكلأنوبماالمسلقبل.فطتوجدانشانهاصنالئىالأشياءأنواعكل

ظهورأاعئبارهيجبمكمنهامنالأشداءهذهمنأىظهورفإن،العالمخلىوق!المخلوفه

،4والاختراعالخلقأفعالمنفعلإلىراجعأشيثأوليسفحسلا،

فإنهلها،الغالبيةمعارضةرغمالئموننظريةفى+النطام!وافقسعدياأنورخع

!فالواحدالجسميكونانيجوزقدانهالنطام"11يزعمحيث،الطفرةفينظريتهعارض

.6الطفرهجهةعلىبالثانييمرولمالثالثالمكانإلىيصيريممكان

المستمربالخلقالسلفيالاعئعاداكالنطام!،ايضآسعدلارفضاخرىناحبةمنولكن

هوبلالإلى،الخلقأفعالمنجديدأفعلأالأشياءمنشىءفطئيركلبموجبهييكونالذى

بوقو

إنصا

27.ص!:التكوينلسعرسعدبائمسير

36.!:السابقالمرجع

.03!ةالسابقالمرجح

652.صص.2!ا.المتكلممنفلسنةةولفنسدنى!!ار

قالىوبحض!همبالطنرةفدوبحضهميتجزالابجزءالئولإل!الناظرب!بعض"والئجاسعديا:!ينول

نهايةبلاالئمىءيعزءأداحلمنيتويهأفوحدنهالطصهذه!ئ!يفكئبرةاثزاءعلىكثرةأحزاءع

93.م!.والاعتقاداتا!اماناتجاءود:سصياوصأ*.لنايقع

321.صى.الإسلامبيمعالات:الأشعرى
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المؤم!ل!منسعدياكاقهناومنوص!لتها،وايظاهرهونئيجئهالسبببينفعليةسببيةعلاقا!

؟.الطبيعيةبالسببية

ديبالطبعقالإنهالطببعبهبالسبببةفالسعدياايظنفولجعلثتاالتىالأسباسومن

تبردولأبطبعهائحرقاللناران+كما:فيقول!حكمته،اللهبفدرةواردوإلاختحفالموجداث

وضدهـ".2الشىءبفعلأنهلنعلممخلكفةجعل!هاولكنه.يحرقولابظبعهببردالئلجو

عقوباتنكونوإنمابعقوباتليستالطععادةاق"والولآخرةموضعف!ويقول

لمنأبكمأيقالولابقفاهييصرلالمن(عميبقاللاذللدالطبيعه...فمنعنالخارجةالحواث

تبصرالاطبعهاكذى)الأعضاء(الأعضاهذهلأنييدهيسمعلألمناصمأولاباننهبتكلملأ

فيهااحدثإذاذلكعلىالمطبوعة)للأعضاء(للأعضاذلكيفالوإنما...يتسعولايتكلمولا

...+3الانسيابطبعهمنكذاك)الماء(المافيسمىض!ريبحالث

يعولايضأ،بالطبعالقولفىاتبعه،بالسببيةالقولفي"النظامهسعليااتبعوكما

كذهابللشىء،خلفهبإيجابسبحانهال!دفعلفهوالأئسانحيزغيرفيحدثما"اقالنطام:

صعدأ...الزاجزجةعندوتصاعدهبهالرام!رميةعندوانحدارهالداكعدفعةعندالحجر

الأشياءسائروكذلكيذهبأندافعدمعهإذاطبعأالحجرطبعسبحانهايثمأنذلكومعنى

بعير(نقادرالقولكنأيثه.بأمرفعلهايفعلاداةمجردالنظامعندهذ!علىفالطبعالمثولدة"،

.معجزةليصبحالطبعهذ!بقدرته

سبببهبفوانينمحكومفالعالمالصدفة،لمبدأوأنكار،السببيةقوانينمبداهوفالطبع

لأرأدته.وتخضعتعالىبئدبيرهيعملوهىخلقهوقتفلهايثدأودعها

إتقانعلىدليلاعظموفعلهويزييبهالعالمهذامتظمالغاثيةفكرةإلىنصلهناومن

حكيم.حكعةكلومعمدبريذبيركلومعالثدبير

الشروانمحكمةخطهوفقيسدرالعالمانبمعنىالثفاؤلتعنىسعدياعندوالغائية

يئيرلافالعالم6،موجدهاإلىدائمأوضدقرةعاجزةوجودهافيالمخلوفايافكل،زايلعرض

المخلوقات7.ولصالحالإلهبةالحكمةلإظهارجاءكلهالخلقانبلعبثأ،

31!.الئكوبنلسفرتنسير:جأموياسحدياانظر- 3،0 cY.

.،4صه:السابقالمرجع-

77.صى:العمالقالمرحهع-

.04!!االإسلاميبنمفالاتالأشمرى:-

1.ص!الفرقبينالنرق:البندادى- ، 3 11 0 1 791 6، i.

26،صى:التكوينلسنرسطياتنسير-

5:453،136!ةالسابقالمرحح- fir.
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يئعارضلااعرضالشراغابافاالخيرأنفرأثذلكعلىالحعتزلةغالبيةواتففت

مبدامعيثوافقحتىوذلكالخلئمنفعةاجلمنحهاهالخلقأقوهى،للخلقاللهاييهالغائيةمع

الباث!و.2منوالشرخمرأإلايفعللااللهلأن11صالعلل

.5452:الاسلامبينمتالات:الأشعر!ط-

.2،هـ7:السابقالمرثع-
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نخأهيوألدية

في6"لال7كلمةاصلاما.الرببأسمالمتحثأنهعلىعمومأالنبىالقدمالعهدأظهر

الأكادكياالجذرمنكانتإذااحولهالعلماءأخللفففد،الساممةباللفاثوصلتهالعمريه

(nabO)معالئبياسمأختلاطوكدنلك2،أخرأصلمنأونأبيكلمةمناو11(يقران)بمعنى

"؟.566"للا6"لأوالعسرإف"،"الراثي6!"إأ611611-7مئنبىء"ا*ول+لدلأ"3ملدأخرىأسماء

لقب(الكهانةبطقوسيقوموناللأويين)منعلىأطلقالأياماخبارسالروفي،ايله*!جل

2،والساحر!العرأتالكاهنمل!أخرىوظايفامعالنبىوظيفةاخمالطتهناومنأنبيأء6،

انإلىالباحثبنبعضذهب،النبوةمعنىفىالبح!يكيثفالتىالصعوباتيئكألىواسثنادأ

الفديمالفمرقفىالمجاورةالبين!اتمناليهوداسئعارهاوثد،اليهوديةعنض!ريبةظاهرةالنبوة

ملامحمعالعبريةالنبوهمظاهريظابقوالدليلالتاريخيه.8شخصباثهممنعثدأوألبسوها

.9الكثعانبينلدىالخصوصوجهوعلىالقدلمالشر!فيالمدبعةالعباداتومراسم

بالنبوةاشرافيوجدلاإيهحيثالشديده،بخصوصي!هاالإسراييليةالنبوةايضفتكما

عدهمالنينالأنب!اءحتىانبباء،كلهم)سراييلبنيباقاغقادهناكبل.ا،إسرائللبنيخارج

وإسحاقإبراهبمأما111وسلبمانداودمئلفعطملوكاالقدبمالعهداعدبرهمأنبياءالأسلم

.55)لاءا.3"7766:24باد76667؟أدلأWI-3ا

.هـ151التديمة.الساهبةالحضاراث.-موسكاييلم

ضمنه!اعقبارهمتمفقدالتضاةأعصرليالمتنبئبنصد5-13(اة).الأولصعوثيلممعرمثل-ر

.ا624باث!7+:3"ك!66311+6لأ33انظر:.منهمشا،لوعد،واضحاثئماعىلورلهمبكنلمأنهمرعمالألبياء

.8هلأة"ه

12(.)70)9:9(ةالأ!لصمونبلسمرمثل-4

131،)02،:اولملوكسمر- 38، RYA.)،

1-1):الأولالأياماخ!ارسنر- : Yo).

.008،لاول"6.24897*+:6.3باد663+6+ا؟أ+*د!ا-7

.018صى.ا789القاهرة.راف!سيدمكتبة.اليهوديةالمجيد:عبدبحرصح!د-!

.63لاء+9.6لأول6:663"67!9716ا+اه؟-9

الأغبار.منس!رهملدنفقطإسدانيلب!وبهأختصامرالنبوةظاهرةانالعشناحكماءرأىحيت-15

.808لاء+:د.766.24لاد766673116الأرلأ6:انظر

إلي،شاؤلبهماصطدمالنين،الكنةضملدهائهاستطاحلفدك!لكدورهالتدمالعهدليبرزفدادد-1ا

بلاطهفيوالئرتالئجلريبالئقلمسليماناهتمدكفلكاايلولةاتإدلهنإدارةاللينهةالهينةوثعل،بلاطه

الفليمة.السامثةالحضلرات:صسكاثى.الأح!بهاتز!حاتهبسبياياونانعبادةو)دخالالز!جاث.وكئرة

.أ!ا،ا-،هـ2
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.\اللبوةلاالدسبع!عةبإسرائيلنربطهمانبياهلاآبا،فهمويوسف

ديني،لاياريخيدورالأعلبفيفهوأليهوديةالليانةفيبالنبيالمنوطالدورعنأما

للتاكيدالدبى،باسمالصممىالسفربدإيةفي!نسبهالنبياسمذكرعلىالحوصفييظمروذلك

كتابلاياريخكئابالقليمالعهدمنجعلوهذا6الئاربضيو!جودهالشخصبةصفتهعلى

علىايأسطوريةالسعةعلبتفدانهإلىبالإضافههذا.2الكلئابهذامورخيوالأنلياء،دين

التار!خوعلىهالتوراةف!(يوسفهإسحا!،إبراهيم،)موسىالآيأءشخصياتيعض

ضلللأنبباءاخرىوظاذفالقديمالع!اظهركما3.القضاةعصركياللاحقالاسراذبلي

جعلمما،للملوكالمشورةوإعطاءللثثبوالملوكبلأظفيوالعمل،الكهانةبطفوسقمأمه

فبهاويفشثبألجمود،وأصيبت4والشعايرالطقوسعلىيركركهنوييةديانهالبهوديةالديأنة

.،العنصريةالرؤية

دبنلكالنبوةلمدعيأيضاأيئمهاللأنبياء،القديمالعيأئبعهاالت!الأنبياءمعجزاتحلى

بنىييعنانصفوربنبالأ!منهطلبالذىبلعاممع!النبوةومدسكيالنبىبينالفرقألغى

النلنالئابوتحامليمنوالكهته،ذلكيععلالامنهوطلبوكلعهالربإللهفنزدأثبلإسر

ثحثالأرضوجفثويشارأيم!ناالنهرمجرىيؤقفالأردنلهرأفدإمهموطا!انبمجود

هذهإلىننظروعندما6،باكملهالشعبعبورئمحتىالنهروسطفيواففبنوظلوااقدامهم

انبياءوجدكما7،الممحرةمعجزأتوكنلكاالبحرشقفىموسىمعجزةمل!نراهاالمعجزة

منولنلك"،الحكامهوىووأفقواإسرائيلبنىأفسدواالمتأخرينايانبياءعنهمتحدثفاسدين

ولنلكاين!،ياسمبئحدثفكلاهمااللىوأنلياءالحتنبئينبينفرقالقدبمالعهدفىيجدأنالصعب

.6،717،!.الاسرائيليةالئبوةظاهرة:ح!منخللفةمحمد-ا

74،لأ"ه.+46به!ء631.ا+أ؟6ولولأ:361+الما؟++7،!35،7-23ص!:السابقايمرحع-لأ

لا!!9..663.1أ*3ول:5!،.لمحا.3
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.04،1411صصالقديحة-الساميةالحضاراتةهوسكاني.عهدأالأقدممراحلهافى

56187،مب.النبوةظاهرة:حسنخليفةمحمد-! 91Xأ+7+؟+أ:6117ث!)*035355723،؟

.132024-122-"75-ث!يم؟71.4663.لاء6
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تمامأالنموةحماتيغيبماوكئلرأبلا،والعرافوالرافياللبيبينالخلطاحيانأيئمكان

،الحروبف!إسرأنيليدىيئودعسكرىقالدم!ووةفيالفليمالعمدفى!يظهراللبيعن

إل!موسىسنانلئهلتملكماللا!خردأحدمنيتتنلورايثةوظيفةالنبىمهمة!اصبحث

ومحاربةالننو!صللغلاصللشعبالموجهبمعنىالحقيتىيحعنعاهاالنبوةيظهرولم.2هوشع

والاصلاحوالئطهوالوحدانيةالىوالدعوةالفاسدينالملوكومحاربةالأوثاقعبادة

وعاموس!ابليامعإلا،فقطالسياسيةوقضاياهمإسىافيببنيربطهمامعلكنهالاجتماعي

كانفقدوصصوئيل،!داودهوسىصدقبلمكانمناما3،وزكرياوحزفبال!ايفمعباوحجى

فثلتالنبوةأنال!بعضراىنلكورغماللبنىا.لاالعسكركطاللورهولمالأبرزاللو!

.الخرابسبقتالتىالخلاصآمالتحئقلملأنهاالمئأخرينالأنبياءعصرفيدورها

النظرةاثسحثحيثالئديم،العمدنظرةعنللنبوةالفرانيةالنظرةاختلنثهناومن

الدلنيالمسارإصلاحسبيلفيالايجابيةالجوانيعلىوالتركيزبالوحدةلثنبياءالقوآنية

ركزحيثال!هوديالنصورإقترهااموروهي،الاجثماعيوالإصلاحالوثنيةونبذللبشرية

اللهوديةأنحينفيالأنبياءبكلاعثرفالإسلامانكما!الخصوصمية.6الفومبةإطارعلى

بينالفصلنلل!علىمئالوخبرالأنبياء،بينالرابطةالعلالخةهىوالنسبالدمعحدةاعتبرت

07إسمأعبلعلىذلكوإنكارللنبوةأهلأوذريتهإسحاقداعنباروإسماعبلإسحاق

عهدف!وخاصة،النبيوظيفةهىالسحرواعمالالمعجزاتحعلالفديمالعهدأنكما

ى!لهاونالياللنبوةدلائلبوصفهاأيتالأسلامفيالأعالهذهانحينفى،الأواثلالأنبياء

وهوالأساسيدورهفيليبدأ،النبييصدقبمحرددورهاوينتهي،الخاصةالمواقسبعض

الطريقإلىوالدعوةمجتمعهفىالخاطثةالع!لوكياتونبذالواحدالألهعبادةالىالدعوة

القرأقنكرهمالدينالأنبباءكلابينييربطالذىالخطهىالدعوةهذهاننجدولنلك.القويم

ببنيعحطت!هوالقديمالحهدنكرهمالنينالأنبباءبمنلريطالذىالخطانحينفيالكرلم،

فقط.إسرايثل

.235242--231!لاول.6للار663.؟ء67"طح!ا0:5،1لأ.ة-لم

.24،2-612.لا!للالم6:ثلاالصلبق-المرحع

+ا،ا-5،7،!القليحةالعماميةالحضاراثةمدسكاثي،A.8-3،لاء.2.حل!لا*+:د.م!كمأأ++66ياالألأ-،
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.5308وللا.42+3:+66بد6+61731لأ!5-ر
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بخنلفلهاجديدأمفهومألفدمحنى،النبوةبموضرعكبمرأاطمامأسعد!ااهتمولذلك

البلخي"ئحيوىصلالنبوةانكروامنادعاءاثعلىيرد!كى،القديمالعهدفيمفمومهاعن

أنإلىذلكويعود،السماويةالدياداتلكلالرنيسىالمحورباعنباروكذلكالراوند!"ا،و"الن

المنرلة.وغيرالمنزلةالكئبطيينيفصلالذىاياصللحدالنبوة

بماالإنباءهوهبإبرازهالقديمالعهديهثملم!الذىسعليا،عددللأطبياءالأ!مواللور

جميعهوليصوجدسهمنرللهشر!معانهومف!إثى"وا!ولسعليا:فدمولايله،مغجاء

الكتابهذاقبلمقدماحدهماالعلممنآخراناصلاقعليناله...بلعبادهعلىايلهحجة

)لنبيائه(...ودجدناانبياهوإلئهرسلمنالمأيؤرالعلمفهوبعدهالذى...وأمايعدهمؤخروالآخر

واعئبارواسئحقاقأمراشياءبث!ثيكونإنماالناطقينعمدالأمرقبودفيالاستصلاحائم

فومبامورالاخبارهو...والاعدبارالعاضةكشفهووالاستحقاقيقعللأاوافعلهووالأمر

.vامتنلوا"

مهاماهممنانحيثايمسلمين،لدىالسنةاهلعليهاأكدالئ!الجوانباهم!الانباء

المعرفةطريقوليسشىءكلليسفالعقل،ونهىأمرمنبهايلااخبرهمبماالإنباءايأنبثاء

مدكلهاالحقيقىالعلملمريتةتعلوأموروهىبالخبرإلامعرفدكايمكنلاامورفهنالطالأدحد

3.الوافعإلىشمتندالعقليالعلممل!

يقولالاص!طفاء،طريىعنبكونانيجبالنبىهدااختيارأنسعديايحددئم

يقول)لئلى(ليلا)طائعأ(.طأيعألهكانمنإلامجاناوليأيصطفيلا(يهالئاسئعلمسعنيا:

ماشاهدفإذا)إبراهيم(،إبرهممل!كنتلقديخلصنىاقال!ه)شاء(شالو)القأيلأالقايل

فعلىاللهأصطفاهمنأنوصدقمدالهبكونلاأنهنفسهمنعلم)إبراهيم(إبرإهميهامتحن

،4واستحقاةطعدل

اعلنئميهوديأالأمراولفىكانهـ1034عامالمتوفيإسحاقبنيحلىبناحمدالحسينابوالملحد-هوا

منهمفصارالعباسيينللخلفاءالاسحميةالفرقاقربالبعنزلهدوجدالعباسمة.الخلافةظلفىليانمنظلإسحمه

لنرفةانئقدثمايمشزلة.،.فضيحةإصماهكئابفىوماجممضثليمفانقلبنبلوههولكنممذهبهمفىكتهاوالف

كفرئمللمهوليةهورثع،نحاطالاسلامنطاقعنخرجثمالسنةلأهلئم،عليهمأنقل!نمالداطنيةالشعة

علىفيهبطعنالزمرد:.كتابابن!أ!لهعمومأ،دالنبوةالأنبيا!فيفيهيطعن*الفرند.كتبهواهم6تمامأ

ذانها.اطوطةفي!بائمكككلهاالسعاويةالرسالات

.57،!:الئكوينسنرلثفسيرسعليامشعة2-

1.!اج.اللصل:حزمدابن20،3!الأرشلد.:العوينى-3 ، 1 %- rA.
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سبب،لهيكوطاطيبالأن!ياماصطفا،انايحدأيستنتحالسايقالاستشهادمنولكن

وعلمأخلتأالداسأفضلمنكأنو!النبوةمهعة.لأدإءاخئيارهمفبلحتىالأنبياءهولاهانوهو

المحنخبرالخامسؤالفنسعديا:فيغول.لهمالناستاتمرحئىوذلكالشداثد،علىوصبرأ

من!للأ+76516اد،لا73االأ*663!نالمامللالأشرارمنالصالح!نعلىجرىمالناحكى

ويلطفوهم)اعدائم(اعدليهميدارو...صبروفإن)صبروا(وصبر!المخنلفةالعحنضروب

كإسحاقصفيحاكابرهممحسناكآدمحيبايكونالمر)المرء(ان...امئثالها-..والثانىوقثإلى

كموسىخاشعاكهاردنمستفيتاكفنحاسللدجايراكلوسفبالخيرالشرمكافىكيعقوبحنينا

ويعكسبهاالإنسانلنالببرسمهافإنمامحمودةاخحثأفيهرسممنوسايركيهوشعناهضا

لها+\باستعمالهذممنقياثبتتالتىالقبيحةبالأخلاقلتخلقلاذلك

يمدإزنفسهفيبفضاثليعنازأنيحبالنبىبأنالسنهاليعلماءإدرهماهووهذا

همدالأنبياءفالرسل.النبوةعلاماثعليهئظهرأنفبلحنىيهاأللهخصه،غيرهعنبها

رسالمهلتوصيلادلهاصطذاهملذلكالبشراخطاءبعضعنمنزهينوعلمأخلقأالناسأقضل

.2المقدسةكتبهونفسير

دبد%5

يصدىكيفوإلانبوئه،علىدلائلهنالهتكونأنيجب،نب!أنهشخصلعلنعندما

حلوثنعنىعندهوهىالممعحزة.علىسعثياعندالنبوةدلائلا!ئصرتوقدنبي.انهالناس

النبىايىفإذادمأ،الما،كملبالأعمانفلباوئحرقانالناركمنعوالعادةالطبعفىليسما

الخارقفالفعللمحاله.ماصثقويثتنبىانهعلىوالدل!لايبرهانهىكانتالمعجزةبهذه

أنهوسلمواالناموصدقعليهظهرمتىبهالاتيانعنالعاديونالبشريعجزالذىللطبيعة

اللهانمنهلهميثببنبتاييدإلامنهالقبولعليهميحبلاالرسولكان+ولماسعديا:ييول.النبى

03.مئلهيقعلواأنالمخلوفينطاقةفيليسمايفعلأنوهوبهأيده

انعندهيحسححثىلهالآياتقمتهاالأنبيأء،شرفبهدهـالاياث"وأخمريا:يفولكما

وصموئيللآهارونوكذلك13لألأدأ+لموسىيطهركماايلهعندمنهويسمعهالذىالكلام

بسمعونهالذىالكلامأنعندهملبصحمخاطبئهمقارنتالئىوالصعحزإثالآيايت!انبعتقدحتى

)انمضايه(15.انقضايهمعاريفعتثم)ايطدايه(ابئدايهمعحدثتإذايثهعندمن

.1هـ0:الئكوينسفرلئفسيرسعدبامفدمة-ا

2131 ا-2-25.هـه.الفملةضمبن-

.21-:التكوينلسنرسمديائنسير-

.59ةالسأبقالحرثع-4
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وففهاعلىالبشرعاهةولايقدرخ!يره،لأبالنب!صختصةسعدياعندفالمعجزةوبذلك

!لايقدر،رسالتهالناسلبصدئللنبييفعلهامنهوايلهبلاينبىمنلاأدلدمنلأنهاوابطالها

الآلبياء.بمعجزالإئبانعلىاحداى

استثناءهىبلداذم،بشكلتحدثلأالمعجزاتهذهأنإلىهناالأشارةنجدرولكن

وأيكرأرهافىلأنغرضهاهبإفتهاءوتنثهىاللبيصدقلإثباتمعينلعملتان!لقاعدة

الآياتانيعئقد!ا5حتىسعديا:يقول.البشرج!هورعلىوإلباسللحغايقفساددوأمها

حدثتإذادلهعندمنيشمعونهالذىالكلامأنعندهملبصحمخاطبتهمفارنتالئىوالمعجزأت

"ا.انقضاؤهمعارلفعتيثمابتداؤهمع

مماالبشرلعادةخارقفعلكلهىالمعجزةأنعلىالمسلمينص!لماءغايبيةاثفقوقد

ءالنبوةإيئأثفيالأولالمعولفه!الأ-لبياء،إلأعليهاللهيفلرولابملظهالإتيانعنيعجزون

فالأصلالمعجز،علىلليلأالبعثةوفوعوليصالفمرائع،ولثوتالبعثةعلىالدليلهوفالصعحز

اومن.البشر،وللمتايل!منلأنهاللعادةناقضةالمعجزةبكونالبعثةعلىنستدلاننافلكف!

المعجزةلأقصحيحأ،ليس!العكستعالىاثفعلهمنفهىالإنعمانمقدورعنخارجهأنها

المولي)حياءص!6النبيصلىلإظهاراللنيادارف!العادةعليهجرتماحلافأاط،-ظبهو

يدعىمندعوىعقبالحثهذايفعأنبدولاحلة،العصاوفلبوالأبرصالأكمهوإبراء

.3صدفهعلىليدلنبيأنه

السط!دبفد!بهتالأسا

فيالخلافإل!دعتالئىالأسباباهممنالأتبياءإرسالمنالحكمةأوالسببكان

ا!رسالأنالبراهعةمل!الغرقبعضفرأت،العقلشعارههرفعالذىالعصر،العصرذلك

3.الععرطريقعنربهيعرفأنيستطيعالإنساندأممألهحاجةلاالأنبياء

خيرأإلايفعللافاي!هالإلهيالعدلمدداعلىمعمتندأإلادعاههذاعلىيردسعثياولكن

يعرفبعقلهفالإنسانالتكليفلهمليكملالعداد،خمرفيهلممابالأنبياءلهـمبعثلذلكللبشر

شربأنيعرفوكيفيصلى،وكيف،نعمهعلصادلىيائمكركيفوإلا،القبيحمنالحسن

وإلا،العقلطريقعنيعرفلاالسمعيةفالشرايعاضرار،منعنهييئجلمامحومالخمر

الإلهى،اللطفاشكالمنشكلفالنبوةيفطالاومايفعلمايعرفهلممنايثديعاففكيف

)ثلائة(بثلاثبكونإنماالناطلينعندالأمرفبودفىالاسدصلاحائم"ووجدناسعلياةيفول

.51:الثكوينسبلثنطيرسعديامتدمة-

اللين.أصولفىالمختصرأيعبار:عبدالتاضس!991.جه،143صى.ابماللصل!حزمأبن-2
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وماالعاتبةكشفهودالاسئحفاق،يفعللاا!افعلهودالأمرواعئباد.وإستحماقأمرأشإء

فلكام!ئثلواقومبامورالاخبارهووالاعئبارعده.المنهىأ!بهالمامورالفعلإلالهيؤدى

نهىفإذأالبلغم!جلبهعرضكلا3وافولطيبأمئلآلتلكوأمئلفهلكواهخالفوهوفومفاصلحوا

فهوفقطبالنهىوالرططةالباردةالأعنيةمناشبههمااواللبنئلاوليعنالعليلذلكالمتطب!

الفالبم.إلىالبكنناولهعلىأدمنثاقلهويقولنللثعادبةيعرفهانمنهواقوىاستصلى-.

يقولاقهنينقوليهفيويضلفهلل!نلكفعلبمنيعبرهانفهوالاسئصلاحبنهنيرامنواتم

جصعماهوالترغيبأئمكنلكالثلاثهذهجمعمأهوالئحنيرايمانوكما،فلانأفلجكما

ايمفنونالثلاظهذهباجتماعنصلحانالحكصانهحكبم.فلعلممثلآ.اهيقولاقوهوأخريالق

عن..وأخبرالأويانعبادةعنيهىكعاذلكقواعد.الثلائةهذهيؤرايهاركانوضممانصلاح

..."اوهلكذلكامتي!لاماعنأخبر..ثممهلكةأنهاذلكعاكبة

طاعةللكملفيهمل!بسأجاءمابشرحأوكثابههياللهعنهبفصعلمبماياتىفالنبى

ا!فكذاكإلبهانصللمكتابفيتثبتلملوأنهافلسببالسمعيةواما5سعثيا:بقولالعباد،

دولإلىفاحتاجنا.الكثبرةالمعانيبثنازعهاإذفبهايحيرنامتاثمابهةلفظةحكابتهالفظجىمر

إلىالخبريجةالفرايضرفيالمئشابهةالألفاظهذهلهردحهىالرسولشاهدمن

لمشرائعفيهلأنكيفياتها..والثانيفبجهاتاث!رحلمشراذعالكلابفيلأن.....فأولهاالمحكم

...ولنللايعلمبماذ!ثشرحلمشرإيعفيهلأقوالئالثالزكوة...كميةييينلاكماكمياتهايشرح

وذلكوكيفبتها...كم!مهاالتوراةفىيئكرلم...وفمرائعالرسولآثارعلىذلكعلىأحالنا

2"كالصلوه

والقبحالحسنلعرفالعقلبأق،الرسلإرسالدحضوامنعلىايضأالقاضىوييرد

والمكنب،الظلموفلجحوالإنصافالوسعةردوجوبيعرففالعالل6بنعبدكيفيعرفلاولكن

العداوةيورثالخمرشربوأنوالمنكرالفحفماءعنلنهىالصلاةانيعرفلأولكنه

الأنبياء،بعئةلذلكفحس!نثالأمو!هذهيعرفنامنلنايبعثانبدلاكأنلنلكوالبغضاء،

منبدفلاالأنبياء،بفموبعةيئمسكعندماالمعاصىويئجنبالطاعةإل!أفربيكونفالعبد

حهتهممنذكللمأنالأنبياءبعئةفىفالفائدة.بالبعثةإلايطبعلاصالمكلفينفصنالأنبياءبعئة

3.!العباداتالشرايعمنقبلهممنإلامعرفئهإلىلناطريقلامأ

.78،ص!:التكوينسفرللفسيرسحليامقدمه-

،431!ةالنكويىلسفرسحليانفسير-

.1235002صص.الثيناصوللهىالععثصر:ايقاصى-
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عصعةا+شاء:

مدخلأوكانثلهم،الثدلمالعهدنسبهاالتىالألبياهأخطاءعنالدفاعفيسعثعااجتهد

اللهود،الدىمهروفغيرمبداالإلهيةايعصمةمبداانحيثاييهودية.الديانةفيللطعن

لئعادىنظرأالأنبياءعصمةعلىالصا!خالتعدىالفديمالعهديهيضيزمااهمصان!نجد

وفيلهمالإلهيالاخنيارفييشككانبيايهمإلىعديدةخأطثةصفاثنسبفيإسراثيلبني

النبوهمفهومفيللخلطنتمجةونلك،البشرمنغيرهموبينبينهمييرقولابشريةكثوةكونهم

.2المدعبنوكئرة

التديمالعهدأنبباءلتنؤيهمحاولةف!الععتزلةبميادهـاالأستعانةإلىسعليالفعماوهو

حينففسي،الجنةمنخروجهسببكانتالئىآدمخطيثةفمثلذوالأخطاء،المعاصىعن

نزولفىسببأالإمملاممفكروواع!برهاالكريمالقرالىفيمفتضببشكلالالصةهذهجاعت

إلىوأميلأنثىلأنهاحواءمنجاعتالخطيئةأنسعديأبرروإعمارها،الأرضإلىآدم

صسورةفىلهاتم!الشبطان!انالمعصبةعلىآلماحببرتمنفهى،والمعصيةالطغيا!

معصبةالنفسقلدلأننفسهيقلدلمشاؤلطوكذلكآدم".وأض!وتكلامهفصدقتأددمنرسول

(حفمائهفيالسيتفدخلعليهوضغغدالسبفعلىاتكائهفرصةاسمغلمنهوالعمالقيولكن

ذلكفيالملحدونوطعنزوجتهلاأختهسارهامنوفالمصردخلعندماوإبراهيم4.فمات

سأرةوهد!هحطهفيلأنايعامللصالحكذبإبراهيمبأنفلكسعدها!بوروكذبانب!بأنه

وانعلدهجناحفلارفضفإنللخط!بةمصرملكلطلبهاأنإهااحتمالانفهناكاللامةه!

.مباحالسلطانمنللخوفالزوجةوطلاقيطلقهاعنوةاخذها

انسعديافحاولوالئلمود،المشنالحكماءسعدباأولاهال!دزبهمنآخرجانلاياثئم

مجردالأنبياءلأنالأنبياء4منافضلكانواربمابل،الوحييشملهمالأنبياءورثةانهميثبت

للوصولالتفكيوفييحهحونالئلمودحكماءأنحينفي،والوحيوالشراثعللأخبارناقلمن

علىمزيدهأثرةاللالقينلف!يوخوجدتالصحيحالاعئبارؤعندسعديا:يقول.الشرائعإل!

.8-.الاسرانيليةالنبوةظاهرة:حسنخلينةمحمد-ا

!903!ةالسابق-المرجع2

لاء5-:التكوينلسنرسعدياتفسير-ر

.601!:السابقالمدثع-4

عاهأ09الع!فل!ليالعمرمنئبلغكالتسارةانعلىحزمابنويؤكل5134!:السابىالعرحع-!

1.225/النصلالظرالقوراة،بهمامثهاكنبعلىيللوفل!والشمهللإلحواءمصلدنلونفكيف
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صنالمتانجفيسمتنبطرن!ولهمدقرانحغراشهمفىاسئعدادهمهولاءلأنالوحىهحطة

ا.النبوةمولدمن!يهتثونالوحييمتد!نإنماوهؤلأءأصولها،منايفروحويسنصدوقامهائها

وياكىألاثمفويةالتو!أةس!لىالالهيةالصبغةإضفاءفللطمنسبلياعداله!فوكان

الخطا.منهـعصمتهمحكماثهاعلىالوحينزول

حجمباختلافالمعاصىعنالأنبياءئتزيهفياخ!نلفواالمصململىعلماءينحينفى

حلاماالكبائرارتكالىمنالأنبياهعصمةعلىالأمةاجتمعثففدصغائر(أم)كبانرالمعصبة

عصمة!جوبيرىهنفضمحولياهمأرا!فانقسحثالصغانرأما20العرجئةمنالكرامية

للبشر!دوةلكونهمنظرألهااللهاصطفاهمالتىالممكانةليست!حغواالننوبصغارمنالأنبياء

الصعمالمينجمهوروهوالثانيالفريقاما3،والمعتزلمةوالاث!يعةالرافضةالفريقهذأويمل!

الأئبياءمنالصغاثروكوعجوكويرونالحسغائر،دوقالكبالرمنالأنبياءبعصمةفيقولون

صلىالنبيعبمرللمصركط،موسىفللى،الكافرابنهفيتوحدعاءايتالم!ة:بالوفانعواستدلوا

.اهكتومابنوجهفىوسلمعليهالله

ا!حتلع!يلك

أوالنبىبشريةعلىأكدفإتهالمعاصى،عنالأئبياءللزيهعلىسعدياتاكددرغم

الوحىحالاثمعظمفيالأنبيتاء(ظهرالقديمالعهدلأننظرأاللتليخ،فعشىءكلثيالرسول

وعاموسارمدامعوأضحبفمكللظهرومذااللبليغ،علىمقهورونمجبوروتوكأنهماثهى

الطبيعيةالقوايتكلعليهوشمرىاليائ!رقثرهمل!فقالرته(لملرة،فياماوأشعيا.وحزقيال

طتافىالعفكرؤليسسعديا:فلفولنلك،إلىوماويشربوياكليتزوجبانلهمسموح!نهو

وكنلكئز!جوا+6.)لمتين(للذىوهاروق!موسىويعموبوإ!محالماوإبراهعنوحمنبخير

تبعو!بما3-صصينممر.لم.العزبمحمودد/تحقيق.الزهدكتابا!هو.الجامعةلفسير!سعثيا:-ا

صى.الإسلاميينمتالاتا،شعرى:انظرالأئمياء.منافصلالأئصةفارعمواايلينالروا!ضذلكفىسعديا

-489f.

لأا
.74صى.هبم.الصمل:حزمبن-

.9400،372652227،،صه.الاسلاميينمتالالتا:الأشعري-ر

5-7-ص!.4ج.الفصلحزم:ابن-

لأ!ه:):'6.24+!ثلا63+ولالأث!أأ4،45،،ص!الأسرانبلبة.اينبوهظاهرة:حسنخل!فةمحمد-

0،081.A.

.11صى:الثكوينصفرلتفسثرسعديامقدمة-"
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ح!وانكلمنهايعععحتىالأودثةوينزلالحهال!صعداندوحيكلفلمانبنللد.دلنا:يقول

رأنداعها.ا.اجداسهالهحميعيحيطعلصيكنلىإذابضأوعلتهطأقنهفيليسإذ

الرسالةنبليغفيحريهالثال!فهوالئكلبف،حسبعلىصحلردةاللبيثلوةدامثوما

لرساللهالكلاميخنا!!لأضفالنةبه...الأمرالمرسلنركأن.!الئانيسعلي!ا:بقولتركها،او

يرسللملأدهاصلهمكالفةالوحىمنالهربفلها...وليسمكالذتهيختارأدهمنهيعلممن

.2الثكليفهبعدنكوقالمخالفةوإنماالرسالةفيفيخالف

المعتزلةاكرههاهوريهشالئبليغفيالرسولحريةعلى!معديامنالثاكيدوهذا

علىبصوردهمبانيرضواولمالرسالا!،لأصحابالإنسانيالجالبعلىاكدوالأنهمنظرأ

الالهية،بالذاتألاث!هة!لحقمصد)هيمفىيطعننلكلأقالتبلغعلىمجبر!أدهـ!أنهم

وايثاراخئبارعنبهامرهمماعلهفبلغواالاستطاعةأعطاهم(نبعدبالرممايةكلف!فالئه

بامرفكيفزب!+3عقإليكاتزقيقابثغالزشولاثغايا.:تعالىبقولهواممتشدواللطاعة

ضدهعلىيقدرأنه!طموهوإلابامراحدأوجلعزيامرظمفعلأ،بفعلانيقدرلامن

.االمعصيةعقودهاهبالطاعةفامره

ايشفاعة:

وشففعأ،شاقعأيسمىبهايقوموالذىالذنوب،عنالتحادزفيالسدلهىالاثمفاعة

ليعمالهاحاجةفيللملكالث!فعكلامملدالدلهنىالمعنىشكيرفيأيضأشفاعةكلمةوشسمل

الآخو،اليومصالكلامفيوحصموصأ،الدينيبالمعنىعادةشناعةكلمةوتع!تعمل.لغيره

تكونوهىالعاصيصالذبوبمقاطالعفوسئلىهىالإسلامفيمفهومهاحع!بوالشفاعة

موضعفيلهومفمفوعائمافعأتقنضيفالشفاعةللشالغ.إكرامأالشفاعةيقلبلداللداي!ه،عد

الموقفهولوهنطميحاثمرون!خلقا،نحيثالآخر،باليومالإسلامفيارتبطثوفمعيت.

لهمفينكرلهمليشفعألم!أيؤنليريحهمالدإلىييشئمفعوالنلمبخطرايوقوفوطرد

إبراطمئمعلم،لهخرربهسؤلىفيخطينتهيهمهنكرنوحثمالثمجرة،منلكلهفيخطشته

محمدإلىاذهبرالهمطقولجمسئمنفسأ،قدولكنهموسىثم،مراتثلاثكذبولكنه

.401صىللنكو!:ي!عفرسطها-كضيرا

.Err-32،،!هكول!:سفرملاس!ق-2

.67.الأية!ماند:سورة-و

-ا22!والنوهيد.الصلدساثلض!نالهدفية.بنسدبنالسنعلىالرد:الس!بنيعمى-4

شفع.مكة:العربولن-؟
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بإ!صاعبهامعترف(وسلمعليهالله)صلىمحمدوشفاعةلم،في!ع(وسلمعليهالله)صلى

"ويفربأيوبسفرفى!ردمام!لالمواضعبعضفىالئوراةف!الشفاعةثامت!قد

ل!هنسانلبعلنألفمنواحدوسيطمرسلعندهوجدا+نالممبئين،إل!وحياتهالتبرإلىنفسه

للمنشفعمقصودلذخلولأشفاعهيوحدلاالموضعهذافيأنهالواضحومناستقامئه!2.

سدومإه!فىإبرأهيمقصةفيالشفاعةوردتكما،شفاعةقديسإل!الالئجاهمجردوليس

إهئكعدمفكرةإلااللهمبالمعيى،ولاياللفظلاشفاعةالقصةفطيوجدلمولكنوعمورة،

بعداهلهاعلىالمدينةدمراللهانهذاعلىوالدليلايأشرار،المفسدينعلىالأبفاءلاالأبرار

كانوإنماهالعقابمصمثحقيعنالعفومجردإيلهمنلطلبلمفإبراهبم،واهلهلو!ملخروج

ولنلكالأبسرار،منحلتقدالمدينةأنيعلميكنلموهو،الشاملالاه!هذاعنيستفسر

03الإسلامبةالشفاعةفكرةوضوحواضحةش!يراليهوديةفطالشفاعةففكرة

سدوموأهلإبراهيم!صهف!فقطثنيوكطموضعفيسعلياعندالشفاعهجاثولتلك

صطروحةنكنلمذاثهاحدفىالفكرهلأنربماأخروى،موضعفييدكرهالمولكنوعمورة،

فيهظهرتالذوالئوراةفيالوحيدالموصعهوالموضعهذالأنوكذلكالقديم،العهدفي

!فيردلمولكنهااللنيا،فىالنبيدورمنجزءالدنيويةالشفاعةانكصا6الشفاعهلفكرةمعالم

...فلأنهإبراهممخاطبةمنفرغحينإيلدنورارتفعئمسعديا:يقولآخرو!ماا،موضعاى

حقمنوكثلر)يفى(لقيألأيها..والرابعالشفاعةايأنلياءهنكئيوعلىالتبىحقومننبى

.مسئيم"لأنهوالخامسالأتقياء

وايأيفياء.للانبياءالشفاعةأوجبسعليااننلل!منويسدلئح

أهلوذهب.والخوارجالمعتزلةصرفومفانكرهاالشفاعةفىالمسلمونإختلفوقد

لاحئىانكرئهاوالمعتزلة6،بألشفاعةالقولاإلىالرافضةوبعضوالكراميةوالأشعريةالسنة

،الثوابللمستحعينوجوزوها،والعقابالثوابوفوعوضرورةالعدلأصلمعينعارض

مبدامعتمشياالسنةأهلولكن،استحقوهماقدرعلىالمنافعفطزيادةلهمتحصلانيمعنى

322،33-ه!،13ج.شفعمأدة.الاسلاميةالمحلرفدائرة-

1):ابوليسفر- (5: 22)، :.)rr

4.33صى131ج.شنعمادة:الأسلاصةالدصلوفدائرة-

.3.244245-لا6.ل!الأ،666*0؟ء7الا):يلاأ"5ح--

.621!:الئكوي!لسفرسحدبانفسبر-

.011/،+الفصل:صمالن-
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ييخلوالاحسالمسنحق!نعنالعذابإسقاطيأيثرهايكو!الئىبالشعاعةفالواأثهىالفضل

منها+6بخرجو!حتىلهمبشفعفإنهدخلدهافدكانوافإن،النار

.1،111،121االنصل؟حزمابن-ا
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الحد:!هالد

و!دفيها،والحسمالنكريةالفضايايثا!لعندالعصرهذاعلىالغالبةالسمةال!للكانما

لملدظك،وسمائه!واعدهلهمنهجأمنهحعلثلأنهانظرأالحدلفىالفرقابرعالمعلزلةكانت

اليهوديةداخلمنسواءلهالمناهضةالنياراتكلمعليتجادلالمنهجهذاإلاامامهسحديايجد

المعتزلة:عندالجللطرق(هموكانتسعليااستخدأمهاالتىالجدلطرق!منخارجها.ام

!طمايسمصدق

إلاالعقليحنملهوجهيبقىلابحيثالممكنةوجوههعلىالأمريفليبومعناها

إلاممكنأوإحدأاحنمالأيبعلابحبثالممكنةالحالاتجميعالمرءينفصىوبهاوتعنبر!

وهوالتراليناحدعلى!دهفيالطريقةهدةهسعليااسثخلموقد.اوالنظرللبحثطرحه

منواحد+إذسعدبا:يعول،العالمبخلقكلفهملاكأخلقايثهانرأكطالذىالنهاوند!بنيامين

6بر؟؟ييمرة؟67إلأيا.كلتحيرلأنه)الملاثكة(الملامكةمنملكإلىالعصةهذهصرفأم!نأ

إلأكلأ6قئالسيرال!طكة،إلىفردهماادذهإلىيرجعا()انيرجعانأنعندهومحال7ءأ؟130بر

إذاأنهراىثم-الملائكةشبهآدملأنكشبهفابصورتنافالولنلكآدمنخلىالملكوقال؟؟ه

ملل!أيضأوالسباع)البهاثم(البهايمخالقكانيعولانإلانلكلهيلتثملمملكاآدمخالقجعل

ومنالمكتوبومنالمعقولمنالخطاشكايةف!القولوهذابعض..يللوبعضهاالأشياءلأن

يعطىأ!لجا!مخلوقمناعنىمخترعمنجازلوالاخترأعفإنالععقولمنفاما.المنقول

محدثبنأنهمبابفىوالملائكةالناسبينفرقلأإذويخلقويخترعوأنقوةايضآالنماسالله

سائرمنبلالحيوانسايرمنفعللهمنلكلأيضأجازبل(مخلوقون)محدثولىمخلوقن

جدا4جلادلهدلافىفأينخلقأنهعلىللمللطدلبلأوالناليفالحثثأيزكانأنوأيضأالجعاد،

02ردهفىنطنبأنمنأهونالقولوهذا

ئمالممكنههالحالاتكلالمرءفيهايتقصىالعليةالقسمةمنيانيةطريعهوهناك

فأيبلينيمفيه،يجاولالذىالعوضوعأوصافكلبحصرحلي!ثفسادهأ،علىصبرهنأشتبعها

طريويعنالخصمدعوىفتبطلفيهالدعوى!بوليشوعخاصيةالأوصافهذهأحدثىليس

إجابئهئحتمللاللصخالفيوجهاسمفهامصيغةفىغالبأالنمطهذاوبصاغ3،الحصرهذا

الاجابئين.!نعلىالبرهنةبت!يم،وجاينسوى

بالاتحاد.ثالواالنينالنصارىعلىردهفي،5115/المغنىتايحهارعبدالقاضى-

151!:الثكوينلسنرسعحيالتسير-

.218!بالثكليف.ايمحبطالطا!:عبدالناضى-
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والايحاد،الئئليثفضيةفيالدصارىعلىالردفيالنمطهذاسعدبااستخدموقد

فيلمذهبهمالقولبهذأالنصار!يحتجكشبهنابصورلمانفسلرمنيقدمماسبيل+على:طقول

ألفاظالقصةهذهفيأنألالولمونلهمفيقالأقانيم..بذوليسواحدالبار!اكانلووأنهاللئليث

اق)يقولوا(يتولونانلزمهامحكمةإنهاقالوفإن..محكمةالفاظهاج!يع(ممجازية)الفاظأ(

وهذالنكهوغيروعلامولملحمقولهمعلىالبار!أفيكونالحقيقةعلىاللهصورةعلىألم

أنبضرورةا!رارمنبد...فلاوأنثىذكرإنهيقولواأنألضأويلزمهمأحدبهيعوللاما

هووإنماحقيقيشبهولاحقيفةصورةههناليسوأنمجازية)الفاظا(الفاظالقصةهذهفي

لعل+.اوشبهفعلصورة

ا!بهكأ2

بنبعايهوالاعترافيهالرضىعليهيضعبشنيعأموقفأالخصمإلزامعنعبتارةوهو

قلماالنظرإعادةإلىيذعوهمالتىالعواملوعقولهمالخصومنفوسفييحركوهو

06يقولون

أدمخلقناالتوراهفىلفولهبالتجسيد"والتاثمبيهفالوامنعلىالطريقةبهذهسعدياوييرد

كماالعالعينربإلىالقولهذاردمنوالثالث5:فبقول)كائ!بهنا(،كشبههناكصورلعا

صورهاصورةبنلكأرادإنماقالو...فمنمجسمصورةالصورةبجعلولمنحننرده

طريقعلى"؟.؟6!لإلأه3ألضاالبهيمةلكانتهذاعلىالئفسيركان..فلويشبههوشبه

*؟.؟n56+؟؟ايضأالشجروكان...البهيمةقل!منعلىالقل!ووجبصورهاايثهان

أبضأالجلل...وكانشجرةفلعمنعلىأيضأالفلدووجبصورهاللدأنمعغىعلى

بهذههمحجارأمنهقلعمنعلىالقل!ووجبصورهايلهانمعنىعلى؟6!!؟د؟؟!

35فاسدكلهوهذاالعلة

ايحطلحصم3

بحرتمشروطأأومنفيأإماالمحالالمجادليفرضأنالطريقةهذهفيوالأصل

جدليأ،تسليمأوقوعهبسلمثم،شرطهوقوعلامتتاعالوقوعمم!عالمدعىلمكونالامساع،

مل!فىالطريعةهذهالكريمالفرأناستخلموقد"،وقوعهيقليرعلىفلكفائدهعلمعلىويلل

.05،15صى:المكو-!لسنرسعدياتفسير-ا

هـ72..والنوحيالطلرسانلعملرة:محمد-2

.25-:النكوينلسنرسعدياثنعمير-ر

أيمزاجفييبقىانبدلابانهالفائلونوهمالللوبةمنالمتلاصيةفركلةعلىالحبلرعددالثاضىردانظر-4

5.96/المنلىأظلمةإل!تحولمكثهط!فإذائغليصه،علىيشرلااللورحوهرهنشى.
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يغضئفنمؤنغلاخفقيفااتهكذتذضبإذاإتهمبنفغهكانؤفاؤتب!نالقهايخذفا+ةيعال!قوله

14.يخصبفونغضاالل!سئخاننجعضيىغفى

وظاةم،يوربإلهينقالتالئىالثنويةعلىالردفيالطريفةهذهسعديااستخدموفد

الأيديندوىالكذابونئوهمكماجسمهوليسالظكللأنالهواءبهبريد6اييأ71!وفوله:فيقول

يصبرنوريكنلموا!واضحألونهيصيرالهواءيداخلمحئىيوركانفإنالهواءهووإنما

فيزيلالأسودالهواهيالبلهجسممنانهالنور(نهوقولناصحةعلىيدلوممااسود.لونه

إلىيعودإنمابل.نورهبهفلزبلالصنيرثمهالهواءيقبلهلاجسممنلبسيانهوالظلام.سواده

فىونفذقوىلهالحاملتعدمماكلللنورمشاهديتاايضأذلك!ببرهن!النورارلقعإداسواده

فيإيرأءللظلاميمماهدولسنا.يحملهالذىالجسمفيلهإناءوهووضعفبعدماوكلالهواء.

ليساالرياحةوعلمالصوتعلمأنوكعاالضوءعلمإلاهوليسالحقيقةهذهفعلىجسم.

العنصرهوفهذاالهواءبهيريد6لأ636قولهفلفسمنهاخالميةالهواءيقأءذلكوإنماياشباء.

211.الثاليش

كالاسثدميةلاارالدمثنهصااالاةنما-4

ويؤأيتالحسي،الواقعحفايقاس!خدامالمعتزلهعندالخصوممعالجدلطرقمن

منالحسإلىراجعهاوحسيهمقدماتعلةصحتهأوالراكلادلايلويناءاالملموسالشاهد

يعيد.أوقريب

بصعولأ،الحسيةالمالدماتهذهمنإلاالبنةالاس!دولإلىسبيلاولاا:حزماب!يقول

وما،صيقنصحبحفهوبالصحةالمفدمأتهذهمنمفدعةلهشهدتفماعليها،بالردإلاشىء

سالمحط+3باطلفهوبالصحةلهتشهدلم

للحكممالياسأأنهاعلىالاستدلىفىفيالحسيةالمقدماتيشتخدمالمعتزلهجعلماوهذا

الشاهدمعالخصومقولتعارضفإذافيها،والصوابالخطاوتحليدالخصوممقالاتعلى

".بطلانهعلىالتعارضبهذامتدلوا41شىءفيالمحسوس

بنلكفصحوالللبلالحجةللوبحتاليهإلىيؤدىانماالملدأن"ولعلمهسعديا:ويعول

مالاهو...وداكالاجئماحوهذامجتمعة.أقوالمنبثبئانإنماوالصحهالعدلأنثنبغير

الآفاتمنالسلمةالعفولبهئشهدماودالابه.الشعورإلىالنقسفئحمطرالحواسبهئحصل

أ!.الأية:المؤمنون-سوردآا

28.صىالتكوفا:لسفرسعدياتالسير-لأ

2،.،-اصى.اج.الئصلحرمةبن-

المننى،العقولفيماتئائضىالرسلبعفأنادعالهمفىالهراهمهعلىالهبارعبدالقاضردانظر-4

.،ه/.
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ع!نهالئمبهباريقاع!نو!هالكلامضثاءوهوواللنافيالمقلعاثصحةمنالفلبيشكنماوهو

"االحقفبتببنينئذضفلاوالمحارضاثعليهالمطاعنورودعندللقولئباتوزوالها...وهو

الحسيبالدليلعدممنالخلقبعلموالقائلينالدهريينعلىالعنطقلهداسعدياويرد

"حهوىاضال،المعجزاتانكروامنعلىردهفيوكنلك2،والمكانالزمانتناهىوهو

لأنالعقلمعيتناقضانلأنهماالنبوةويرفضيرفضهاالعفلانعلىاعتمادأ"ةالبلخي

الماءانقحبصدالمعجزاثعلىحيةبا!ئلة،الطبيعةلفوانينوخرقأيجاوزاتعتبرالمعجزة

03لثعبانوالعصالدم

علط:.ها1L:*ها5-ايعئمك

أولياتفيومعلوماوالعدلالتوحيدثضايافيالعقلعلىباعتمادهمالمعتزلةعرت

والحكمة،الكمالمعييعارضماكلوهوثعالىايه0علىتجوزلاامورآهناكأنالعقول

بفسادالعد!يحكمانيدولا،والحكمةالكمالمعيتوافقماوهىعللهاتجوزاموروهناك

.اوجلعزوحكمتهكمالهمعلتحارضهيعألىايلهعلىيجوزلاأمرإلىلؤدىثولكل

الصفأثانرأثوالئىالنصارىعندالأفانيمفكرةالطريعةبهذهسعدباواجهوف

تكثيراوتعنىالذإتعنخارجةصفاتهى،والحياةوالقدرةالعلملائبه،اياساسيةالثلاث

.والحياةوالعلمالوجودوهىثلالظافانيمفوواحدايلهانوزعمت،الذاتفي

الثلاثالصفاتيالكأنراىحثهذه،الصفاتمسالةفيالمعتزلةمنهجسعدياواتبع

لعجزكيثرةجاثوإنما،الذاثفيتغيبرأىيؤجبلاوانها،الصانعفيتتوإفرأنيجب

اث!ة.6الذاثفىزبادةاولكثيرأيينىلاوهذا،التعبيرشاللغة

هـلأ.لل!ثمبر:سطبامتمة-

5.34:السالقالمرثع-

لأ.،916!:الئكويىلسنرسحعثاننسير-3

.5111/المننىولدا،اللىباتضاذالنصلرىعلىالجمارعدالثاضىردانظر-4

.611-ا701121صى..جااللصل:حزمابن-أ

223!النكوبىلسعرسياننسير-11 1،rا13069\صى.الأصولشرح:الثمارعدالتاضى-

"ا79
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علىإليهاثوصلناالنىالنتانجاهمرصديمكنناوفصولهالبحثيابوأبأسثعرأضنابعد

الثالى:النحو

القضايامنوهوقفهومذاهبهأراءهفيهاعرضمسهبةطويلةبمفدمةلعملهسعدثاقثم.

!فمتبعأأمرأيكنلموهذ!سينبعها،التىالئفسيرومناهبم،الوقتذلكفىالمئارة

نهجهاهذاكانالتىالعربيةالمولفاتبتايثيرجاءولكنسعثيا،فبلاليهويمةالكتابات

هذهعلىكئيرأاغمدتفقدولهدذ.طويلةبمقدمةللأعصالبالتقديمالوقتذلكفي

البحث.خصالمقدمة

عنبعيدأعقلانيأئفسيراسعثيايفديملمحطالواضحايزهاالقرآننفسيرلعناهجكان.

ذلكخئلمحاولآ،الثراشمنهجوهواالنصعنلبئعدالذىالوعظيالنفسير

طرقطبقكمااالقرأنمفسركطببنعصرهسادتالتىالدن!ويةالمعارتيؤظبف

والدفاعاليهودلةللديانةعقل!ةاسسوضعفطيذلكأسهموقد.واللغويةالفلسف!ةالبحث

محرفه.ليانةبانياالو!ثذلكف!لهالعرض!التىالهجمات(مامعنها

الثفسيو،منوالمنطلقبالئصالصريدطالتأويلمناهجإلىئفسيرهفيسعديالحا.

للعقلالمخالفةالقديمالع!دفقراتعنالشبهةلثفعالعملذلكفيمسنخدمأ

المباشرةالمعانىدائرةمنللخروجعلدهاعتمدالذىالمجازوأسلوبوالميلهاقضة،

إلىالميشابهردوطرقماوالمتشالهوالمحكماالطعنمحلالقدبمالعهدوفقراتلكلمات

وبين،وبعضبعضهاالقديمالعهدفقراثيبينالتناقصرفعبهااستطاعايدىالمحكم

سعديااعتمدكما.العقلوادلةالقديمالعهدفقراتوبين،الشفويةوالئوراةالالدبمالعهد

اسدقصا!مل!،اللغةيؤجبهعلىيعتمدالثىالئفسيريةالأساللببعضمحلىتفسيرهفى

الغديم.العهدلفقراتاللغويةالمماصدوتحديدالآياتوجوه

يقسيرعلىبظلكهاالهجري(الرأبع،الميلاديالعايشر)القرنالعصرهداقضاياألقت.

العقسلبينيوفيقهبهااريئطالثىالمعرفهاثضبهمنهافنحد،الئكوي!لسفرسعليا

الذاياولمحضلة.الصحيحالنقليليهيمالمعرفةسلمأولفطللععلووضعهوالناليل،

التوحيدإثباثنم،كثيرةأدلةعبوا!هىالوجوديإيئاتيقدأالدىوصفاتها،الالهية

صفا!.منالإلهيةبالذاتييحقأنيجبمأعأالحدلثويييهالحداية،طريىعن

يعنىفهذاعادلااللهكانفإذا،المعدلبهذاالمقئرنةالأنسانوحريةايئهعدلوكضدة

عنالآخرةفطيحاسبلذلكووعطقصدعناعمالهيعملمخيرالانسانأنبالعقل

النقد4لليهودبوجهماكثيوأالثىالشائكةالرابعهللفضيةسعديالخلهناومناعدل

كتببهزخرتالذىوالذجسيمالنقصعنالالهيةالذاتتنزيهوهيخائلها،من

المفهوميئقيةسعدياإئجازأثاهممننغذأنالممكنفمنولذلكأليهولية،الددانة
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إلىيوصلوهذااليمدلية،النراثكتبفىبهعلثثطألماالتىالشوائبمنالالهى

أنوهىوئنزيهه،ادلهويؤحيدعدلإيئاتبعدبهاالقوليلزمالتىالخامسةالقصية

الئىالأراءيعصفيورايهخالقأهللعالمأنوأدلةالقولهذاوأدلةعدممنخلقالعالم

نلك.والنافيةوالطفرةوالكمونيئبزالاالذىالحزءص!المجالهذاف!طرحت

لىاحههتالنىالنبوةوهما:الئضابا،بللكدائمااريئطااللذبنالموضوعبنألىيالإضافة

الإئسانأنالمفكرينبعضفراىالعقلي،العنهجلغلبةالنقدمنالكثبرالعصرهذافط

الئاكبديجبكانلذلل!،ادلهوجودوحفبقةالكونحقيفةإلىبمفردهبصملأنبسنطبع

الناسيعليممنالنبىببفومالذىالدوراهمبهعلىالثكوينسفرثفسيرثنايابين

الثانيةالقضيةأما.العقلطريقعنإليهاالوصوليسئطيعونلأالئىدينهمشرايع

الذرقكلكانتحيئش،الجدلفيفتممالصالعصرهذافىالصحةعلامةتعدالئى

علىانهبرىوكلنفسها،المعارضالجانلبأساليبمعمتخثمهبعضأبعضهايجالل

وهىالعصر،ذلكفيالجدلفرقأشهرطرقجدلهفىسعدبااسئخدموقد.صواب

المعئزلة.

العربيةبالكتابة،الخاصةالسماتمنبالعديدالدكوينسفرلتفسيرسعدياكئابةتعيزت.

امالصوييةامالكتابيةالناحيةمنسواءالعصرفلكفيالبهودبهاكلتبالئىااليهودية

الكتابة.يالكفيالعربيةاللهجاتلأثرنتيجةالمعحمية،أمالنحوية
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يمة11اصاداللمسعدلدما
الأالخلتيمصلد

-القرأ!الكربم.

العدبم.الحهد-

عمر.حسنيوسفيعلبقالكاثية.علىالرضىشرح.الحسنبنالدبنرضى!-الاسزاباذى:

.ا078!فاريونسجامعة

صححهالمصللن.واخئلافالاسلاعبينمقالات.إسماعيلبنعلىالحسنابو:-الأشعركط

.2...4.طالئقاقة.لقصورالعامة.الهينةرينزهلموث

للكتباحياءدار.مالكبنألفبةعلصالأشموييشرحعلصالصبانحاشية:-ايأشمونى

د.ت..الحلبيالبابىعيسىالعوبية.

الحلبي.مصطفيمطبعة.القرآنغريبفيالمفردا!.الفرجأبو:-الأصفهاني

.1691.الفاهرة

المسالك.اوضحهشامبنيوسفبنالدينجمالاللهعبدمحمدأيوالأنصارى:هشامايغ-

..8891بيروت.صددا.العصريةالمكتبة.مالك(بنألفيةإلى

الدبنمحبىمحمد:ئحقيق.العربكلاممعوفةف!الذهبشنورحمثمرح

.ا.88!ببروث.صيداالعصربة.المكتبةالحميد.عبد

والرافضةوالمعطلةالملحدةعلىالردفىالتمهيد.الطيبينمحمدبكرابو:-الباقلاطي

الفكردار.ريدةابوالهادكماعبدمحمد،الخضيركطصحمدمحمود:يحقيى+والخوارح

.7491.ةالقاهر،العربى

الشعب.مطابعدارالبخار!ط.صحيح.إبراهيمبنإسماعيلبنمحمداينهعبدابو-البخاركلمما:

العلمية.ايكتبدار.الفرقبي!الفرقالتحيمى-طاهربنالقاهرعبدمنصورابو:-البعدادي

.ا!1058ط.لبنان.ييروث

عبدفؤادمحمدئحعيق:.سورةبنعبسىينمحمدلجسيلأبىاللرمذىسنن-الترمذى:

56951.اط.الحلبيالبابىمصطفيمظبعة.الباقى

.خياطالاسلاعية.المكئبة.الفنوناصطلاحاتكاثمافعل!.ينأعلىمحمد-الئهانوكط:

.ت..دببروث

العامةالهيئة.هارونالسلامعبد:تحئبق.والئينالييان.بحربنعمروعئمانأبو-الحاحظ:

.د.س.A،5الذخائرسلسلة.الئعافةلفصور
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.ا88!.بيروت.الجيلدار.هارونالسلامعبد:تحقيق.-الحيوان

تحقيق:(.البيانعلم)فىالبلاخكلةاسرارمحمد.بنالرحمنعبدبنالقاهرعبد-الجرجاني:

.د.ت.بمروت.المعرفةدار.رضارشيدمحمدالسيد

الخان!حي.مكتبة.شاكرمحمدمحمود.يخقبقالصحانى(علم)فىالإشازلائلص

bالعا e.209891ط.

الكثبدارمطبعة.النجارعلىمحمد:تحقيق.الخصانص.عثمانالفتحأبوجيى:-ابن

.205591ط.الفاهرة.المصرية

ا.ط.دمشق.القلمدارهندإوى.حسندا:وثحف!ق.دراسهالإعرابصناعةحمسر

محمدد/:لحقيقالاعتفاد.أصولفىالأدلةقواطعإلىالإرشاد.المعاليأبو:-الجويني

.0591مصعر.الخانجى.مكئبةالحميد.عددالمنعمعبدوعلى6موسىيوسف

.ا61!61!".الحربداركلوبفر.هلموتةيحتيق.الدبناصمولفي-الشامل

العلمبة.الكئبداروالصفالا.ا!اسماءكئاب.الحسينبنأحمدبكرأبوالبيهفىة-الحافظ

.ت..دلبنان.ببروث

ئحقيسى:.!النحلوالأهواءالمللفيالفصلأحمد.بنعلىهحمدأبوالظاهر!هما:حذم-ابن

.06!291.طبيروث.الج!لدار.عميرةالرحمند/عبدنصر،إبراهيمديمحمد

دار.المحيطالبحرتنسير.الغرناطييوسفبنمحمدإدلهعبدابو:الأندلسىحياق-أبو

.2991.لينان.بيروث.الفكر

الراوندىابنعلىوالرد.الان!صارعثمانبنمحمدبنالرحيمعبدالحسينابو-الخياط:

.8891الدينلة.الثالافةمكلبة.حجاريمحمدومراجحة:تمدعالملحد.

عبدالث!نمحيىمحمدحقته:.سليمانداودابىالحافظللإمامد)ودأبيسننداود:-(بو

.أ!2005ط.السعادةمطبعةالحميد.

إحياءدار.سامراللطيفعبدالشيخ:تحقبق-الكبرىالحيوانحياة.الثدنكصال:-الدميرس

.05991أ.طلبنان.بيروث.العربىاللزاث

الفكر.دار.الغببومفائيحالكبيرالئفسير.عمرالدينضمعاءالدينفخرمحمد-الرازى:

.308591ط.لبنان.بيروت

حسن.الغنيلجدمحمد:يخفيق.القرآنمجازاثفيالبباننلخبص.الشربف:-ايرضى

.أ55!0اطالمقاهرة..المابىءالحلبىحكيسىمطبعة
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فعرسانلثلاثضمنالئرأ!،إعجازفيالنكت.عبسىبنعلىالحسنايبر:-الرمانى

محمداحمداأللهخلفمحمد:يحقيق.الجرجانىالفاهروعبدوالخطابيللرمالىالقرأنإعجاز

.ا68!2+ط.مصر.المعارفدأر.سلامزغلول

للطباعةالمعرفةدارالفرأن.علومفىالبرهاناثه.عبدبنمحمدالدينبدو:-الزركشى

ا72!200ط.ديووت.والنشر

التنويرالعربي.دار.البلاخحةاساس.عمربنمحمودادلهجارمحمدالقاسم:أبو-الزمخشرى

.،40891.طلبنان.ببر!ت

االإعلإمامكئب.النأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالننزيلحقايىعر-الكشاف

.تا..ا!.أ/اهـ.0414أ!ط.الإسئعى

الفضلأيومحمد:ثحقبق.الفرأنعلومف!الأيفان.الدينجل!الرحمنع!دة-السموطي

.7591أ-79ة.للكنابالعامةالمصويةالهيئة.إبراهيم

دار.النعسانيبثرمحمدالسيديضحبح:.الجوامعجمعشرحفيامعال!و-ممع

.ت..دبيروت.المعرفه

محمدءالعزيزعبدالأستاذ:يحعيق.والنحلالملل.الكريمعبدبنالفتحأبو:-الشهرسناني

.د.ت،الفاهرة،والثوزيعللنمث!رالحلبيمؤسسةاالوكيل

4.الدينيةالئفافةمكثبة.جيومالفردتحقيى.الكلامعلمفيالأقدامنههاية !Aا.

.الحوتيوسفاكمال:وضبطيقديم.ايوببناحمدبنلسليمانالطبرافيمعجمة-الطبرانى

.8691.اطاللعافبة.الكتبموسسة

محمدمحمود:تحقيقالفوأن.أ!اياويلكاالبيانجامعجرير.بنمحمدجعالر-الطبرى:

.د.!.مصر.المعارفدار.شاكرمحمدوأحمدشأكر

الخانجعى.مكتبةسركين،فؤإدمحمديحقيق:.القرآنمحازالمتتي.بنصعمو:عبيدة-ألو

.ا07!20ط.الفاهرة

11.7291,طالفكر.دارعق!ل.ابنشرح.الدينمحيىمحعد:عقيل-ابن

.ا08!20ط.بيروت.الكتب.عالمالقرأنمعانيزلاد.بنيحب!زكرياأيو-الئراءة

المففع.ابنعلصالردمعوالمجوسلللئويةالمسلمينئقد.إسمماعبلبنإبراهيم:الرس-الفاسم

.0002.اط.العربيةالآفاقدارايثه.عبدحنفىإمام:يحقبق

محمدعلنان:لحفبق.القرانمتشابهأبادى(.الأسدا!سن)ابوأحمدةبنالجبارعبد-المقاضى

.د.ت.القاهرة.التوزيعوللناثمرالحلبىصؤسسه.الوكدل

ابىبنالحسينبناحمدالإعامةتعلبق.الخمسةأياصولحمئمرع

.01002طا.لبنان.بيروت.الربىاثالئرإحياءدارههاشم
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صثكور.أهيمإبرد/:تحقيقوالئرحيد.العدلأبوابفي-المفنى

والنشر.د.ت.للتأليفالمصريةالمؤسسة

السيدغمرةنحقيقإلشمايد.فيبالنكليفالمحيط-المجموع

.د.ث.والنشرللتأليفالعامةالمصبريةالمؤسسة.الأهوانيفؤادأحعدد/هعزمي

دير.صقراحعدالسيد:تحقبقالقرأن.ماثمكلتاويلهمسلمينمحمداللهعبدابو:قتيبة-ابن

.7391.ألثالئر

..6791بيروثصادر.دارالحميد.جمدالثينمحيىمحمد:نحقيق.الكاب-أدب

العربيالكاثبدارالقرأن.ااحكامالجامعالأنصاركا.أحمدبنمحمدالةعبدابو-القرطبى:

.306791طوالناثمر.للطباعة

محعدأحعد:تحتيقالمحاني.حروتشرحليالمباتيرصفالنور.عبدبناحمد-المالقية

اهـ.9r،.دمئمق.العربيةايلخةمجمععطموعات.الخراط

ابومحمد:يحققالعلائد.ودرالنوائدعررالأمالى.الحعمبنبنعلىالشربف-المرتضى:

.4091.اط.الحلبيالبابيعيسيالعربثة-الكتبإحياهدير.إبرابمايفضل

صادر.دلر.والأشرافال!بيه.علىبنالحم!ينبنعلىالحسنأبو-المممعودوه:

.د.ت.بدروت

محمد:حققهالنيممابوركلا.القمهميروهالحجاجبنسلمالحم!ينأبيللإمام.سملمصحيح:-مسلم

91ط..القاهرةالحديثدلر.الباقيعبدفواد 9 1 0.u

الحلمية.الكتبدار.الطويلعلىييرسفيحفبق:.الفهرسث.إسحاق!بنصحمد:النليم-ابن

.101911ط.لبنان.بيروت

.د.ت.ببروقي.الكتبعالمهالمفصلشرح.علىبنييشالدين!ىفق:يعيش-ابن

خب%

.د.ث.مدبوليمكتبة.المهودكطالشيالفكرفيالاسلاميالئايثرجلاء.محمد-إدريي!:

ا.75Iا.ط.المصريةالن!مةمكتبةالإم!م.فجراحمد.:-أمين

.1156.طهالمصربة.النجدصةمكتبةالإسلم.-ضحى

.ا73!40طالأنجلو.مكئبة.العربيهاللهجاتدي.إبراهيم،-انسر:

.ا84!60ط.الأنجلومكنبةاللفوية.-الأصوأث

2039911ط.ا459.أطللنئمر.سينا.الإسلامفىالالحادتاريخمن.الرحمنلجد:بهدوى

مصر..المعارفدار.العاماللخةعلم.كمالبهاثمر:

.1002.والنشرللطباعةقباء.والفلسفةالدينبينالألوهيةفضبةالسيد.محمد-الحليند:

.للكب.8396العريثةالدارالئرا!.فىاللهحا!.اللينعلمأ!-الجند+دطة
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3.ط.الصعارفدار.أفيالو.النحوعبا!ت-حسن

الثقافةدار.القديمالعهديقدائجاهاتههويدوههإحمددا.خليفهمحمدد/:-حسن

.1002.العريبة

.!91اللثشر.الزهراءدارالاسرايللبة.النموةظاهره:خليفةمحعددا:حسن-

.د!ت.مصر.النهضةداراللبانبة.والصورةالقوأنالقالر.:عبد-حسبن

الجليلعبدحسنىدا:وتصحيحشرح.الصرففنفيالعرفشذا.احمد-الحملاوكا:

اللا.د.ت.51امكتبة.بوسف

.208591ط.وهبهمكتبة.والممسرونالنفسير،حسبنمحمد:-الذهبى

.ا!،.7مصرمطبعةالععتزلة.إيثه.جارحس!:-زهدى

.408991ط.العربيالثقافيالمركزالئفسير.فىالعقلىحامد.الانجا!نصرزيد:-(بو

.0891ط2!.بيروث.الحديدةالأفاقدارالمعتزلةعندالعقل-وبنة:حسنى.

.3002.اطسوريأ..الحواردار.المعتزلةعندالدسالتاويلاسنراييجية.طثمةحممرحان

.91لأالقاهرة.8راهد.سعيدمكتبة.العبربةاللغةوخصايهرتطوررساد.:-الشامي

.308791ط.الفاهرة.الخانجىمكنبةالعربمة.فقهفيفصول.رمضانالتوايب!:-عيد

ا..طالحلبيالبابىمصطنى!حكمه.رمممهوغرائبالقرأنياريخطأهر.محمدالقالر:-عبد

.7891.القاهرة.ر(فثسعيدمكتبةالبهودية+.بحرمحمدالمجلد:-عبد

.6.18891..الشروقدار.الإنسانيهالحريةومشكلةالصعتزلةمحمد.ة-عمارة

عبدوالقأضىالرسيالثاسموالأمامالبصركطالحسنللإماموالتوحيدالعدل-رسايل

.7191.الههلدارالمريبسى.والشريفأحمدبنالحببار

.00791للكئابالعامةالمصريةالهبئة.مصرفىالعرببةاللغةتاريخ.مختارإهحمد:-عمر

د.ت.بيروت.المعارفدار.العربيةالفلسفةئاربخ.الجروخليلحنا،:الفاخوركلط

.التراثدار.اليهودىالدينيالفكرفىالإسلامىاياثراحمد.الرزاىعبدتهنديل:

.8491.الفاهرة

..7891القاهرة.الإسلا!يهالحضارةظلفى.البهودعطبه-القوصي:

عاطفادئصدير:.العصريةايأنحلومكئلة.الأسلمفىالفلسفيالعقلسعمد.-مرادة

العراقي.

591.طهالفارابى.دارالإسلاميه.العربيةالفلسد4فىالماليةافزعاث.حسبن:-مرؤه A.

ا.طالقاهره...سكوس.كس:تأهليف.العيرانيينالنحاةأقدمجاعونسعدبا.سلوى:نهاظم

،991.

.91!4القاهرة.هالعربة-المعاجم

261http://kotob.has.it



.4991،5991.العوبيةالثفافةدار.معارنهعبربهصراساث

دارمنشاة.الإسلاميةبالفلسفةوتايزهال!هود!مالفكر.ساهي:على-النائمار

اطلأسكندريةا.المعأرف

ط!.د.ث..المعارفدار.الإسلامفىالفلسفبىالفكرخشاة

الزهرأءدارالجينزا.اوراقضوءفىوالرباني!نالفرأنمنبينالاخنلافاث0محمدارى:-الهو

.التاهرة.4991للنشره

حمةالكئ!!ا

الهيئة.حساند.تمام:يزجمةالئاريخ.فيومكانهالعربىالفكر.ثيلاسى-أوليرى:

أم.V99.للكنابالعامةالمصريه

موسى،يوسفمحمدد/يزجمة:السكندركما.لف!لونوالفلسفبةالدبنيةالآراء.إمبلجربهيه:

..5491الحلبيالبابىمصطفيمطبعةالنجار.الحليمد/عبد

دار.النجارالمحليمد/عبد:وثحقيقيزجمة.الأسلامىالئنسيرمذاهب.أج!ش-جولدشمهير:

.ا!2083طافرأ.

حع!نعلى،موسىلوسفمحعدد/:للحربيةنفله.الإسلمفىوالشريعة-العقددة

2.د.ت..طمصرايحديثة.الك!بدار.الحقعبدالعزفيعبدالقالراعبد

لحنة.ريدةلبوالهادىعبدمحمدد/يزحمة:الاس!.فىالقلسفةياربخ.ج.ت:بورىص

.أ!4057.طالقاهرة.والنشروالترجمةالتاليف

.والداثمر.القاهرةوالترحهمهالتاليف.لجنةبلرانمحمد:ثرجمة.الحضارةفصة،!ل:-ليورانت

.205691ط

للئفافة.الأعل!المجلم!.هويدىاحمدد/:لزجمةالفديم.العهدنقدياريخ.زالمان:-شازإر

م.0002.ةالقاهر

ديرمضان:عليهوعلقئرجمه.والأساليبواللهجاتاللغةفيدراساتالعربية.بوهاننهك:

91؟.مصرالخايجى.مكتبة.التوابعدد A.

للنشرشرقياتدإرماهر.مضطفىا.ديزجمة:.الوسيطالعصردى.فلسفةآلان-للبيرا:

.أ!1099.طالدؤربعو

نفله.الإسلامفىالنهضةعصراوالهجرىالرابعالفرنفىالإسلميةالحضارة.آدم-منر.

.479.1.القاهرةوالنشروالترجمةالئأليفلجنهمطبعةربده.ابوالهادكطعبدمحمد:للحربية

الرقط.دار.بكريعقوبالسبدد/يرجمة:.الفديمةالسامبةالحضاراثسشينو.ة-موسكائى

..8691بيرو!
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الأعلىالمجلس.الننىعبدلبيبمصطفى:ترجمة.المتكلمينفلسفههارى.ا.:-ولفنسون

.105،02.طللئقافة

عاثالمعازوهتا

.أ077!لبنان،بطبروث.صالودارهالدلدانمعجم.بافوت:-الحموكط

المخزوميديعهدى:يحقيق.العين.الفراجمدياحمدبنالرحمنعبدأبو:الخلبل-

.0891العراقما..للنشرالرشيددارالسامرائي.إبراطمودا

والئوريع.للنشرليببادإر.العروسئاج.مرتضىمحمدالممبداللغويالأمام:الزبيد!ط-

بنغاز!ط.د.!"

دارهالرسالةمؤسسةالمح!ط.الفاموس.يعقوببنمحمدالدينمجد:الفيروزابأد!

2087.91طلملعراور.الرلان

91!4ط.بيروت.المائ!رقدار.وا!أعلاماللغةفيالمنجد.لويس:معلوف- 4 . r.

صالر.دار.العربلسان.مكرمبنمحمدالثينجمالالفضلأبومنظور:ابن-

بيروث.

عبدحورشبد،زكىإبواطمالشنتاوى،احمد:للعربيةنفلهاالأسلامية.المعارتدائوة-

دهجحافظ؟يونسالحميد

اب!روت.86!.العربيالأدماءمعهد.العربيةالفلم!فبةالموسوعة-

ا.طوالنشر.للدراساثالعربثةالموسوعة.يدوىالرحمنعبدلد/الفلممفة.موسوعة-

!691.

.991ة.ابيبيل.أورشليم،للنشرشوكندارسجيف.دافيدئهاموس

اصدولتللثحمامسا

مقدمهةعنالوسيطةاليهوديةالئفاسيرفىالإسلامىالتاثيرمردخاى.موسيهئهسوكر:

مركر.هولدي(حمددا:ترجمة.اللكوينلسفرجاعونسعدياالرابيتفاسيركتاب

.603002العدد.القاهرةجامعة.الشرقيةالدراسا!

الدراساثموكز.المشرقرسالة،التوراةيزجمةفيسعلبامنهجمحصود.أحمد:-هوبدي

C.،ا:م!.الأعدادالسابعالمجلدالفاهرهةجامعة.الشرفية 9 A.ا

ساهسالائحتالحامعسةا

جاعونسعديالزجمةمشكلاتةبعنوان.دكتوراهرسالة.مصطفىلقاممحمد:-الأيوبى

احمدحمالاد/الرعوف،عبدعونىمحمدأ.د/إشرأف:.العربيةاللغةإلىللتوإرة

.30.02شمسعينجامعة.اطسنلمحللة.الرفاعي
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الوسبطالعصرفيمصرفياليهودبةالوئائق:بعنواندكئوراه.رسالة.ليليالمحد:-ابو

عينجامعة.الآدابكليهالفشاح.عبدأ.دانازك:إشرأفالفاهربة(1)الجينزا

ا.i.87شعس

داحممن:إشرافوطلسوفأ.مئكلمأجاعونسعدبا:بعنوار.ماجسميورسالة.يحيى.صكرى

.أم.39!القاهرةجامعة.الأدابكلية.فلممفةقسم.حسنخلبفةد/محمد،حنفي

ا!خدتلسعما

.088I.للثن.لانداوريشوه.والاغفادات-ايأمانا!

..3918باريسد!رينبورج.يوسففشره.العربيةإلىالتوراهتهرجمة

.i.18!ياريشديرينبورج.يوسفنشره.الحكمةطلبكئابوهو.الأمئالسفركفسير

11يثث

ايوتاحسيدت

7+د"6.-

+أ6+لأ6أ!لا+6أك!6ءدerrفى6أثلاك!6لأ6+-66ثلالدلأفىا1،لأ676لأ5د6ل!66636-

66-766ا*ول3،!د61ل!ء6366!6-76الأل!ا+ء ins17+4891أ.

اثخضا

.6لأ)6للا!2.63للالأ66106.9191.663لا.ك!،66+03؟6لأ+ا6و36.+.-7.36:؟،7الم!6د-

-6':1?15:I!666ح76للا66+766+36،+لا7166ا6+ا0لال"[''?. D+*كال!د+!66"660631!03الأ

.6629.1+اللا؟6!0ذلأد+6+

لا!.!6630الأ"+606++663!،ول6663!++أ+أ؟66+فى76370ا.66؟6760:أأللأللاث!

.9691*63+.+631.5لا

لأدأ+66377+لا6+163لا!للا،163613لالا36أد73.6ا6ءأث!3ول.ا،للاث!:661+اد656-

.!و7،0.77للاا066+د!3

.3591.ال!61!66."؟76ا6دأ!+ول.!661617ل!ا؟761160.636،103167الأ+6:أ+لاألا-

0391.كالإ.036.66+6*+لأك!6066"؟للا66ء666د606لأد:3ث!لا6-،

.أو27.لأ،6للأ03660.6336.6+الأك!06ث!6+7ا6ء+أث!."ا،6623:6-،

606،666,6لأد:62-، n!0391.+.ل!63063.61*لأ"73666.ل

9691..67"للا61606لارللا،62"،!6لا66ول6.لاأث!.616:6+767-

دءي!++6د6لا6+661!3لا!+66أ+66+أ63!6؟للا!6مملألا++6للاثم.6ر6166:66+-

.8891.فى39ث!fin.7+ءأ"36أد6+ا6+لالا+أ.++76ل!لأ6
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66661363للاول+31++لهـا6د+316لأ!!+د+!مذ*ظأ06+666باد11لأل!أ6716؟ا606لأد:+فىأ++-

.)وة7.كر78363.ذأ+6ش+أ

6166+ول06!6)للاا1066ادث!6+"لاا06++ا++73+66363663لأد6أا،للا3.6"أ:76ا!ولا+-

يل،للا6،للا+

.7.3491ا6.361616)663+61؟أ+.6365:مم!6د631لهـالأ-

6391.؟ذ.ه؟لألاهلا+لأا0616؟لأ6لهأا+71؟أ+.دث!3:2لاد6- 'z a.

.65؟للاا663066فىلا+6لا566فى6دأث!+.!30366لألاأ06ث!76اول66للا36ول.111لأك!16لا:6ء)+-

.631لهاك!66-661ول

.60.6791أل!ا7.66ا71اد6+156!+!لأا+.63للالا3636ه؟؟61لا6ل!66!.6د66ء،+6617،+-

66+ك!لأا06+6حللا36؟ه،61لا6ول67ول.6361ء:+617لا6ول- join5.6791)6للاا7.66ا71افى.

.3791،!6أللاا66066+3'11د+"*63660.66د66ء6د+9،10163فى+ألا6،أ"71ا:"566-

.و3610.للا؟+!ا6066ز5+6+7ا+لا"ا606*)ء7اك!6دء.لمح!.ول:!ا،-ه

كااء1066لأ6ك!7621366ا.76ا36للا6566+لأ*ا7.؟ك!6للا6+0316+أ؟16+.ب!؟6للا6:6،لد6فى-

.دث!39؟6.3+663ول.66لالأ+

.أو07.+ا61+16فى-لاألأ16+ألمث!ولفى63مد+6د605ول1،؟3ث!696لأ615.05ة+3ك!+ا-

..166118791ث!.د6د*7!.!6663663ول6د6661965!3616ح.65:3330+ا-

7Dا6ول6ول+67ث!6للا666ر6يم"61136أ!.لأث!7ا31:672ول66+ا- I601لاX651ح.36ول67فى

src?."7.7291ا؟،63د ? .n??a.11W

.3791.+6لأللا6616+ول.د63"؟+.661617د+أ60137ء026ه+63ك!:أء16+ا-

.670.9691للا10666أدلأ76*لأا06؟"+ل!6+للأد+!د65ر61لا،11لاءل!:62أد66دلأ6-

6د+لا1363606"+"لأا1106ث!،6،6لأ5فى666!3+3+6فى6لأ16أللا؟66لأاك!.+6:6616د6لأ6-

1.8591."،+ول06أ؟6"

.؟+3ك!)711.3ى663للاول.+166للاول6لا566فى6أوث!.6+ك!،6+أ036؟لد6،ولألا.616لالم!+6:أك!3للأ-

78.91

لأ!يلت!تالمفا

11؟؟ل!66ء6+ا*6+ث!لأا+ء!13.6رأ؟للا.6363713لأ36016ول":11!ول6دك!-

1.6591الها066+66لأد6 m.

107المالألأش7ا+لأأ+.6يم7666663ا؟أدث!رلأ6،56.ول"يمفى6لا56لاايم6اللالأ.ذ-فى؟"أ:66

.وااللأأ60.82ك!،76ا.+636
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131+ب!للا66أ+3ء76363لا66أد6+666!1666د6!د6+لاأل!6+666بادلأللاأ6لاولول7لا:11"-

.633.26.6291ا؟!لا."!أك!ه6للا؟

6!665فى163!110106؟للا3!7766افى.+؟ر636+3+636لا6+لا3للأ16+36لاأل!اول6+6366با:!7-

.5891.!6؟لكأأ066!136لأ+6+.+366لا+

.6363+.للادألاأ63+بلأ63676671+للأ،66+61لا+؟لأ؟6أ+لأ!م16!6ث!76ا+.+فىلمحا:16ولدأ؟د-

.أو6.37-،+أ+36+.للأ؟56أ06390.66+"لأا6

65+؟د++؟ألأ3ول.؟3،ث!ول1666:66د- '» w+كال!66!د63أك!60.45.6لأول16.3،ك!66لا

.6.3991لأدأ6313ول.؟56ل!أا+06+66دافى6

أ.54399..6دءلا3.لكا6+ءأ؟لهأد11"،+66لأ16605ث!:+اأ6-

3991..0.33،حلا3.+6د6لا6666ول+111"،+67لأ106.360،:631لا-

!،6لأد16أأللا736603اء36!فى6الملايم.67أ+؟63106ء2لأ7662666د6لا!3،66:""-

.176.6991ثاك!9د566ء.للا؟56أ663066لأد67لا636316!لأ06!313131666166،للأ

.+ل!ا0216..316+ا6أل0؟ثلىInto+31د+7اثا36لهأ6د6أد67+أ)67ذ.+.لهأ:ث!36لهأدأ

.2491

.133.83.7491أ؟ل!أ.6ل!6+اaweل!6؟أل!7اول!6،6*:هلأللا3161-

45..لاء6!6.3با+666366للأ6أ+د+676،"66611لأ5د6لهـا؟اأول7ا!م.+-Irv:6للا3؟6-

3991.

لا67ءlien.63.41فى6ذ..،56؟66لأوللأ!"لا،ث!6ل!؟*؟6لأ7!3ث!+3ول!6لالا+ا.6للأول:+7ا1لأ-

.7891.+66لأد7+لا+!6د6لم!6!6+611+0+

63؟هأل!اا136366لاا61لا.أألأ،+66لا!536لا+فى6لأ+6+0366+لأ!6ب!260لا؟6*:6،+561ل!-

+د+لأ+56د7أري!ألاث!!6ك!؟.6لأ6لأ!603163؟+7الاش3+د.+13ل!631++أ73ا.،6+ل!

.33.9891.*6؟أ

عاتاف11ايعأ

-.6791.+3د"،+.5ألأاى066+3666أ؟7ا6لأ3ك!+ك!لأا؟+6336:+؟66باد6+367أ؟+ا6لأ3ث!7-

73*لأا+:+6ك!+7ا+396667أ؟7ا6لأرث!+- loin،"4591..؟56للاا+6.؟72ا

310ثلا.63د"يا!.3666+*لاأ6321.6د+للا!أ7؟لا6؟56!3رء+663لاد:6ب!76ا!711ا06؟7-

.36.7791للأ6

صايمعا

.371011.6691.د،فىث!؟+.66+76"لأ6:66أ!166+16أ؟ول-

+7.764891+-لأول"37606.لهأ67!ا115066لا7766063.3ا+الأث!6:أالكأول13ك!أ؟أول-
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الأحن!مةاخلا!دحمىاالمصا

الكهـطثتالشالاتلأا

,ann:Alexander.Three Jewish Philosophers: Philo, SaadyaثاA-
6591..JehudaHalew, Macmillan, Publishing Company, New York

.Baron: .S .W Asocial and religious History of The Jews. New York-
5891.

Blau: Johu. The emergence and linguistic Back ground of Judeo-

Arabic. A study of the origins of middle Arabic. Oxford University

6591..Press

Finelstein Louis. Rab Saadia Gaon. Studies in his honor. Jewish-

.4491.naryof Americaآthe theological Sem

9491..Halkin:.A.S Judo Arabic literature. Philadelphia. iii-
Kutscher: Raphael. A History of the Hebrew language. The magnes-

8291,.Press.The Hebrew universi.+Jerusalem. .E .J .11irB Leiden

.1912.Malter:Henry. Saadiah Gaon life and works.Philadelphia-
.129111.:11 Saadia Studies, Jewish Quarterly review. NS3-

Margolis: .L History of the Jewish People. A temple Book. New-
353-ط691.و

.Mierra:Polliack_ The Karaite tradition of Arah Bible translation-

Alinguistic and Exegetical. Study of karaite translatios of the

.1997.Pentateuch.New York

Track: .L .S Herman. Introduction to The Talmud and midrash. A-

9691..templeBook. Athenaeum. New York

.1960.Waxman:Meyer. A History of Jewish literature. New York-

:ف11عك

7291..Judica:Keter Publishing House. Jerusalem-

اصاصصلمعاياليصا

Jastrow: Marcus. Dictionary of Talmud Babli Yerushalmi midrashic-

0591..literatureand targumim. Pardes Publishing House. New York

العصتالظيصساايعا

Abdul Fattah: Nazek Ibrahim." Ph. D in Semitic Languages:،،; Critical-

Edition of Sections III , IV and V of the amonoymous Paraphrastic

Hebrew , Translation of Kitab al - amanat wal ,I tigadat , by Saadia

6891.,Gaon, University of London, England
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